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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2014 konaného dne 17.06.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, 
Mgr. Michaela Kalinová, Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše 
Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,05 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil V. Zejda, RNDr. I. Poledňák, Ing. M. Kotek, Ing. R. Hanák, PaedDr. D. Holman. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
  

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 6. 2014 

5 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

5/1 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6/1 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

7 Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním dotace v letech 
1997 - 2000 

8 Manželé Zoufalí – žádost o odprodej pozemku 

9 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 

10 Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Restaurování sochy sv. Jana" 

11 Žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim 

12 Finanční podpora TJ SOKOL, Kuřim 

13 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 

14 Závěrečný účet 

15 Účetní závěrka 2013 

15/1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

16 Dar MŠ Česká 

17 Memorandum o vzájemné spolupráci 
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18 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ke ZL PO 

19 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠJ 

20 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠT 

21 Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 

22 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 

22/1 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 

23 Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále 
jen „TKR“) 

23/1 Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále 
jen „TKR“) 

24 Jihomoravský kraj – prodej pozemku pod budovou č.p. 1084 ul. Jungmannova, Kuřim 

25 Zápis z jednání výboru kontrolního 

26 Zápis z jednání výboru sportovního 

27 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

27/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

28 Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 

29 Stav investiční výstavby 2014 

30 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… a likvidaci komunálního 
odpadu 

31 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 

32 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2991/2, k. ú. Kuřim 

33 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim, komunikace do 
Záhoří 

34 Žádost o příspěvek – Orel jednota Kuřim 

35 Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ 

36 Kupní smlouva - „Centrum obchodu a služeb“ - Kuřim  

37 Kupní smlouva - SO 51 - dešťové kanalizace 

38 Rozpočtové opatření č. 5 

 
 
 

1. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1060/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Mgr. Michaelu 

Kalinovou. 
Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 5 
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2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1061/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže 

a Jiřího Brabce. 
Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 5 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
  

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 6. 2014 

9 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 

32 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2991/2, k. ú. Kuřim 

33 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim, komunikace do 
Záhoří 

36 Kupní smlouva - „Centrum obchodu a služeb“ - Kuřim  

37 Kupní smlouva - SO 51 - dešťové kanalizace 

5 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

5/1 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6/1 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

7 Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním dotace v letech 
1997 - 2000 

8 Manželé Zoufalí – žádost o odprodej pozemku 

10 Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Restaurování sochy sv. Jana" 

11 Žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim 

12 Finanční podpora TJ SOKOL, Kuřim 

22 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 

22/1 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 

13 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 

14 Závěrečný účet 

15 Účetní závěrka 2013 

15/1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

16 Dar MŠ Česká 

17 Memorandum o vzájemné spolupráci 

18 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ke ZL PO 
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19 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠJ 

20 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠT 

21 Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 

23/3 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále jen 
„TKR“) 

23/2 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále jen 
„TKR“) 

23 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále jen 
„TKR“) 

23/1 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále jen 
„TKR“) 

35 Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ 

24 Jihomoravský kraj – prodej pozemku pod budovou č.p. 1084 ul. Jungmannova, Kuřim 

27 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

26 Zápis z jednání výboru sportovního 

27/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

34 Žádost o příspěvek – Orel jednota Kuřim 

38 Rozpočtové opatření č. 5 

25 Zápis z jednání výboru kontrolního 

28 Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 

29 Stav investiční výstavby 2014 

30 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… a likvidaci komunálního 
odpadu 

31 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 

 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,13 hod. V. Zejda. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje před bodem č. 23 dvacetiminutovou přestávku, aby se mohli zastupitelé 
seznámit s tímto bodem jednání. 
 
L. Ambrož – navrhuje předřazení bodů týkajících se společnosti Fuertes Development. 
D. Sukalovský – navrhuje tedy hlasovat o předřazení bodů č. 9, 32, 33, 36 a 37 za bod č. 4. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
 
 
Přijaté usnesení: 1062/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 6. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1063/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 9. 6. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
 
 
 

9. Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
 
Společnost Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, Praha 10, 
IČ 27625761, požádala prostřednictvím společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., o výmaz 
předkupního práva věcného u části pozemku parc. č. 2988/1 k. ú. Kuřim geometrickým plánem 
č. 3120-1603/2014 nově oddělené jako parcely č. 2988/8 o výměře 11 m

2
 a č. 2988/9 o vým. 6 m

2 
vše 

v k. ú. Kuřim, dále jen „pozemky“ vizte příloha A, B. 
Na pozemcích se nachází stavba nové regulační stanice plynu, která byla zkolaudována a pozemky 
budou předmětem směnné smlouvy mezi společností Tesco Franchise Stores ČR a společností RWE 
GasNet, s.r.o., která je vlastníkem regulační stanice plynu. 
Jedná se o předkupní právo ve prospěch města Kuřimi, které bylo zřízeno při prodeji pozemků pro 
„Centrum obchodu a služeb Kuřim, Blanenská ul.“ jako ochrana před budoucími spekulativními 
převody pozemků. Zastavěním pozemků regulační plynovou stanicí je dle názoru OMP naplněn účel 
využití pozemků a nehrozí jejich další spekulativní převod na třetí osobu a proto OMP doporučuje 
uzavřít smlouvu o zrušení předkupního práva věcného vizte příloha C. 
Náklady na výmaz předkupního práva ponese žadatel. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
 
Z jednání se vzdálil v 17,15 hod. I. Peřina. 
 
 
Přijaté usnesení: 1064/2014 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného ve prospěch Města 

Kuřimi, u části pozemku parc. č. 2988/1 geometrickým plánem č . 3120-1603/2014 
nově označené jako parcely č. 2988/8 o vým. 11 m

2
 a parc. č. 2988/9 o vým. 6 m

2
, 

vše k. ú. Kuřim dle přílohy C. 
Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 5 
 
 
 

32. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2991/2, k. ú. 
Kuřim 
 
Společnost Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, 
IČ 27625761 je vlastníkem pozemku p. č. 2991/2 k. ú. Kuřim. V části tohoto pozemku je umístěna 
podzemní stavba retenční nádrže, která je součástí dešťové kanalizace, a k níž byl vydán zdejším 
stavebním úřadem kolaudační souhlas ze dne 7. 2. 2014 pod č. j. MK/2364/14/OSVO. V projektové 
dokumentaci je celá síť označena jako stavební objekt „SO 51 Kanalizace dešťová“. Retenční nádrž 
bude sloužit mimo jiné i potřebám Wellness Kuřim a vlastníkem této retenční nádrže se má stát město 
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Kuřim. Před nabytím vlastnického práva k retenční nádrži je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy 
s vlastníkem pozemku p. č. 2991/2 k. ú. Kuřim. Rozsah služebnosti je vyznačen v geometrickém plánu 
GP č. 3157-1677/2014. 
 
OMP navrhuje, aby byla zřízena ve prospěch města jako oprávněného služebnost (věcné břemeno), 
jejímž předmětem bude umístění, užívání a případná rekonstrukce části stavby retenční nádrže. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za symbolickou úhradu 100,- Kč. Správní poplatek bude 
hradit město. 
 
S účinností nového občanského zákoníku došlo ke změně pojetí nemovitých věcí a věcných práv, 
které se k nim váží. Podle § 498 NOZ jsou nemovitou věcí věcná práva k podzemním stavbám se 
samostatným účelovým určením. Přijetím služebnosti nabývá město věc nemovitou a proto v souladu 
s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o této skutečnosti musí rozhodnout zastupitelstvo 
města. 
 
Přílohy: A - smlouva VB - retenční nádrž 

B - geometrický plán 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,17 hod. I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – dříve schvalovala rada města, nyní podle Nového občanského zákoníku bude 
předkládáno ke schválení zastupitelstvu. 
J. Herman – předložený geometrický plán občanu neříká vůbec nic. Materiály by měly být přehledné. 
O. Štarha – přiznává, že neznalý člověk v tom může tápat. 
V. Zejda – v materiálu č. 37C je vše přehledně vidět. 
 
Přijaté usnesení: 1065/2014 - ZM schvaluje nabytí služebnosti spočívající v umístění, užívání 

a rekonstrukci části stavby retenční nádrže postavené na části pozemku p. č. 
2991/2 k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3157-1677/2014, na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR 
a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
 
 
 

33. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim, komunikace do Záhoří 
 
Společnost Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem: Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, 
IČ 27625761, je vlastníkem pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim. Na tomto pozemku je umístěna stavba 
komunikace, k níž byl vydán zdejším odborem dopravy kolaudační souhlas dne 22. 4. 2014 pod č. j. 
MK/6710/1/OD. Před nabytím vlastnického práva ke komunikaci je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy 
s vlastníkem pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim. Služebnost bude zřízena k celému pozemku. 
 
OMP navrhuje, aby byla zřízena ve prospěch města jako oprávněného služebnost (věcné břemeno), 
jejímž předmětem bude umístění, užívání a případná rekonstrukce komunikace. Služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou a za symbolickou úhradu 100,- Kč. Správní poplatek bude hradit město. 
 
S účinností nového občanského zákoníku došlo ke změně pojetí nemovitých věcí a věcných práv, 
které se k nim váží. Podle § 498 NOZ jsou nemovitou věcí věcná práva k podzemním stavbám se 
samostatným účelovým určením. Přijetím služebnosti nabývá město věc nemovitou a proto v souladu 
s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o této skutečnosti musí rozhodnout zastupitelstvo 
města. 
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Přílohy: A - smlouva VB - komunikace 
B - geometrický plán - komunikace 

 
Přijaté usnesení: 1066/2014 - ZM schvaluje nabytí služebnosti spočívající v umístění, užívání 

a rekonstrukci části stavby komunikace postavené na pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim v rozsahu dle GP č. 3139-1621/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem 
Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,23 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
 

36. Kupní smlouva - „Centrum obchodu a služeb“ - Kuřim 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení kupní smlouvu týkající se akce „Centrum 
obchodu a služeb“ - Kuřim - ulice Blanenská, inženýrské sítě a napojení, jejímž předmětem je nabytí 
objektů: SO 73 - Veřejné osvětlení, SO 75 - Veřejné osvětlení - přeložka (příloha kupní smlouvy 
3a), vnitřní část kruhového objezdu, ostrůvky na místní komunikaci (k Wellness, do Záhoří), 
autobusová zastávka (příloha kupní smlouvy 3b), místní komunikace k Wellness Kuřim, místní 
komunikace do Záhoří, chodníky a dopravní značení (příloha kupní smlouvy situace 3c), v k. ú. 
Kuřim, ve vlastnictví společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem 
Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem a Ing. Petrem Jonášem 
(jednateli společnosti), do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 1.000 Kč včetně DPH. 
Nová okružní křižovatka, budovaná od září minulého roku, dokončena v březnu tohoto roku, nahrazuje 
stávající křižovatku v ulici Blanenská v Kuřimi (silnice II/386) a místní obslužné komunikace 
k Wellness Kuřim. Tato křižovatka zároveň řeší dopravní připojení do budoucna vystaveného 
nákupního centra (a do Záhoří). V rámci výstavby je upravena i část ulice Blanenská. Na této větvi je 
vybudován záliv autobusové zastávky. 
Částka ve výši 1.000 Kč bude vyčleněna z ORG 1 270 000 000 "Komunikace - opravy". 
 
Přílohy: A - kupní smlouva - stavebni objekty (mimo SO 51) 

B - situace 3a 
C - situace 3b 
D - situace 3c 

 
Přijaté usnesení: 1067/2014 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí 

SO 73 - Veřejné osvětlení, SO 75 - Veřejné osvětlení - přeložka, vnitřní část 
kruhového objezdu, ostrůvky na místní komunikaci, autobusová zastávka, silnice 
k Wellness Kuřim, silnice do Záhoří a chodníky a dopravní značení, k. ú. Kuřim, ve 
vlastnictví společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem 
Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 1.000,- Kč 
včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

37. Kupní smlouva - SO 51 - dešťové kanalizace 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení kupní smlouvu, jejímž předmětem je nabytí SO 
51 - dešťové kanalizace, v celkové délce 376 m, včetně retenční nádrže, na parc. č. 1843/1, 2219/17, 
2983/1, 2983/2, 2989/2, 2989/3, 2991/2 a 2994/16, v k. ú. Kuřim, ve vlastnictví společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, zastoupená Ing. 
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Zdeňkem Přichystalem a Ing. Petrem Jonášem (jednateli společnosti), do vlastnictví města Kuřimi, za 
cenu 2.100.000 Kč včetně DPH. 
Dešťová kanalizace o průměru DN300 a DN400 z betonových trub (z toho 12,5 m je vybudováno 
z polypropylenu DN 300 SN 10 z důvodu ochrany vysokotlakého plynovodu), v majetku společnosti 
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., slouží k odvedení dešťových vod z komunikace a kruhového 
objezdu. Je připravena na svedení odpadních vod z bazénů areálu Wellness, případně části sportovní 
zóny. Výše uvedená kanalizace je přes retenční nádrž o objemu 101 m

3
 řízeným odtokem svedena do 

toku Kuřimka. 
Retenční nádrž zasahuje i do pozemků třetích osob. Tato skutečnost bude ošetřena zřízením 
služebnosti, vizte materiál OMP. 
 
Částka ve výši 2.100.000 Kč bude vyčleněna z ORG 1 279 000 000 „Retenční nádrž“. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva dešťová kanalizace 

B - část textace ze SoD - reklamace 
C - situace 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – budeme hradit vlastníkům pozemků nějaké finanční prostředky za věcná břemena? Jedná se 
o pozemky Jihomoravského kraje, společnosti Tesco a Povodí Moravy. Kanalizace vede přes jejich 
pozemky. 
O. Štarha – toto je již vyřešeno. 
P. Kučera – je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 
V. Zejda – na příloze 37C je vše znázorněno. 
Z. Kříž – v předloženém materiálu jsou uvedeny parcelní čísla, a pokud existují smlouvy o smlouvách 
budoucích, potom měly být nyní předloženy k dispozici. 
P. Kavka – smlouva se počátkem letošního roku řešila. Smlouva o smlouvě budoucí nyní nemusí být 
předložena. 
S. Bartoš – smluvní vztah s Jihomoravským krajem je složitější, proto byl ošetřován smlouvou. Odvod 
dešťové vody bude sveden do kanalizace, musíme umožnit odvést dešťovou vodu z krajské 
komunikace. 
Z. Kříž – nenapadá předloženou kupní smlouvu. Pouze chce vše řešit komplexně. 
D. Sukalovský – v případě, že některý ze zastupitelů žádá doplnění podkladů k jednání, musí vše 
sdělit s předstihem, aby mohly být materiály doplněny. 
P. Němec – je zde uvedeno svedení odpadních vod z wellness a sportovní zóny. Co si pod tím má 
představit? 
O. Štarha – retenční nádrž se připravovala pro odvádění odpadních vod z wellness. Dále by mohly být 
svedeny vody z parkoviště a střech i z budoucí sportovní haly a dalších zpevněných ploch, které 
mohou být odvedeny do vodoteče Kuřimka. 
D. Sukalovský – další přepadová nádrž je u Srpku. 
P. Němec – byl v rámci budování kruhového objezdu proražen kanál z venkovního bazénu? 
O. Štarha – nebyl, ale zpracovává se studie, která projednává celou problematiku. 
P. Němec – doufá, že se dotáhne do konce. 
O. Štarha – celá kanalizace byla dovedena do kanalizační šachty, která je nachystána na to, aby se 
na kanalizační stoku mohla napojit. Nyní mají 1. verzi, kterou prostudovali a vrátili ji k přepracování. 
P. Němec – je možné vodu upravenou ke koupání vypouštět do potoka? 
O. Štarha – odebraly se vzorky a odeslaly se na Povodí Moravy a bylo sděleno, že není závadná. Vše 
je k nahlédnutí. 
D. Sukalovský – na wellness se řeší další technická opatření, aby se voda více ionizovala a méně 
chlorovala. 
O. Štarha – chlor je navíc velmi prchavý. 
V. Zejda – tato akce byla v přehledu investic předložená v 01/2014 zdůvodněna tím, že umožní 
vypouštění vod z wellness do Kuřimky. Nikdo to ale pořádně nevysvětlil. Dešťová kanalizace stejně 
musela být vybudována, a pokud se budeme chtít připojit, bude to stát další investiční náklady. 
O. Štarha – náklady to bude stát, ale máme variantní řešení. Voda se může předčišťovat nebo 
rekuperovat. Lze zakombinovat i využití vrtu a v rámci wellness udělat úpravnu vody. Náklady nelze 
přesně vyčíslit, může to být od sta tisíců Kč do miliónu Kč. 
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Na jednání se dostavil v 17,46 hod. D. Holman. 
 
 
V. Zejda – upozorňuje zastupitele, že odvod vody z wellness nás bude ještě stát mnoho financí. Ptá 
se, jak byla částka 2.100.000 Kč stanovena? 
O. Štarha – již dnes nás vypouštění vody z wellness stojí milióny Kč. Snažíme se o řešení. 
S. Bartoš – původně byla navržena nádrž na 150 m3. V reálu je postavena nádrž na 100 m2, tzn. 50 
m3 pro nás a 50 m3 pro komunikace. Cena byla dohodnuta na 2.100.000 Kč a kanalizaci bereme 
zadarmo. 
D. Sukalovský – platíme ani ne poměrnou část, kterou máme pro naše využití. 
M. Kotek – zavázali jsme se k platbě? 
D. Sukalovský – zavázali jsme se schválením rozpočtu a smlouvy jsou uzavřeny. 
M. Kotek – a kdy jsme toto schvalovali? 
D. Sukalovský – na lednovém zasedání zastupitelstva. 
M. Kotek – nevzpomíná si na to. Pokud schvalujeme částku v rozpočtu, ještě to neznamená realizaci 
akce. 
O. Štarha – využili jsme, že Fuertes Develompent buduje svoji retenční nádrž a bylo to pro město 
opravdu výhodné. 
M. Kotek – bude to pro wellness využitelné? Kanalizace neumožňuje vypouštění vody samospádem. 
Je vypracována studie? 
O. Štarha – nebude to moci být řešeno samospádem. Bude odvedeno jiným směrem. Studie se 
zpracovává. Existuje 1. verze, kterou jsme připomínkovali, připomínky byly zpracovány a nyní se na ní 
dále pracuje. 
M. Kotek – pokud se studie teprve zpracovává, potom nemá jistotu, že to půjde. Budeme muset 
zasahovat do komunikací? 
O. Štarha – konečná šachta je již vybudována na pozemcích wellness. 
M. Kotek – byla zpracována studie návratnosti? 
O. Štarha – součástí studie je i vyčíslení návratnosti za 2, 5 a 10 let. Podle zvolené varianty bude 
jasná i návratnost. 
V. Zejda – dáváme 1 mil. Kč na likvidaci vod. Pokud se napojíme, tak úspora určitě nebude zase 1 mil. 
Kč, ale něco se bude hradit. Tato akce byla schválena v balíku investiční akcí. Chybí proces 
schvalování jednotlivých kroků. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,57 hod. I. Poledňák. 
 
 
M. Macková – toto se schvalovalo jako investice na stavbu retenční nádrže a nyní máme přispívat 
jinému investorovi. 
D. Holman – výběrové řízení schvaluje rada města. Kupní smlouvu potom schvaluje zastupitelstvo. 
V komentáři této investiční akce bylo vše popsáno. 
M. Kotek – v lednu se sice akce schvalovala v rozpočtovém opatření, ale není to závazek, že musí být 
akce vyplacena. 
D. Holman – zastupitelstvo schvaluje financování a dále není s akcí spojováno. Pokud je potřeba 
kupní smlouva, potom je zastupitelstvu předkládáno opětovně. 
D. Sukalovský – je logické schvalovat kupní smlouvu až po dokončení díla. 
D. Holman – je možná budoucí kupní smlouva. 
O. Štarha – tím se ale dostáváme do pozice značně neseriózního partnera. 
V. Zejda – mohlo se tomu předejít, kdybychom byli dostatečně informováni o této investiční akci. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o ukončení rozpravy o bodu č. 37: 
Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
I. Poledňák – ptá se, zda byla uzavřena smlouva, že takto budeme akci realizovat? 
O. Štarha – město dalo závazek a požádalo společnost Fuertes Development. 
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V. Zejda – ani v komisích nebyl k dispozici rozpočet stavby. 
O. Štarha – podklady dostal odbor investiční, který je prostudoval. 
S. Bartoš – nyní nedokáže odpovědět, smlouvy nemá v této chvíli k dispozici. Vše je ošetřeno 
smluvně. 
I. Poledňák – existuje technologický postup schválený Brněnskými vodárnami, že je to takhle možné? 
O. Štarha – v současnosti 2. varianta studie a je zpracovávána. 
M. Macková – existuje vyjádření od Povodí Moravy? 
O. Štarha – ano. Bylo to to první, co jsme požadovali. 
J. Herman – nemyslí si, že je to čistý způsob schválení akce. Kolik by to ve skutečnosti stálo město, 
kdyby se realizace vypouštění vod a stavba retenční nádrže z wellness realizovala v plné kompetenci 
města? Nyní navrhuje stažení materiálu z jednání a doložení podkladů k jednání. 
O. Štarha – není povinností města toto schvalovat. Ale jsou přeloženy všechny sítě a myslí si, že 
potřebujeme nabýt do majetku města a toto je nejvhodnější řešení. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,14 hod. V. Zejda. 
 
 
I. Poledňák – jedná se o rozvojovou lokalitu. Udělejme studii, jestli je to jediný způsob, jak se vody 
z wellness zbavovat. Nyní navrhuje projednávání odložit. 
O. Štarha – kanalizaci jsme již s dalším balíkem investičních akcí převzali od společnosti Fuertes 
Development za 1.000 Kč. 
I. Poledňák – není přece možné, aby se jednalo o jednotnou kanalizaci. 
O. Štarha – odtok se zbrzdí, ale nezastaví. Když nyní odmítneme tuto nabídku, můžeme si udělat 
sami. Cena se ale bude pohybovat daleko výš. 
M. Kotek – jak se to území bude řešit? 
O. Štarha – v této chvíli nebude. Měla zde stavět společnost Tesco, ale zastavili všechny investice. 
Území je vyčištěno, jsou vytvořeny přeložky, napojení. Pokud se území zastaví, potom bude potřeba 
vybudovat další retenční nádrž. 
S. Bartoš – již vybudovaná retenční chytá vody pouze z části tohoto území. 
P. Kučera – společnost Tesco stále vlastní veškerá práva. 
V. Zejda – bude hlasovat pro schválení, i když informace měla zaznít již v lednu 2014. Pokud bude 
sváděna voda i ze sportovní haly města, potom bude ušetřena spousta financí, proto se schválením 
souhlasí. 
P. Němec – informace měly být i v důvodové zprávě. 
O. Štarha – ohledně odkanalizování haly proběhl pracovní výbor s projektantem. Varianta D byla 
s odvodem vody do retenční nádrže a ukázala se jako nejekonomičtější varianta. Společnost Fuertes 
se potýkala se spoustou přeložek a koordinací sítí, což je složité. Kruhový objezd je přínosem, upravily 
se chodníky, autobusové zastávky a celkové úpravy stály cca 18 mil. Kč. 
J. Herman – pokud se nyní usnesení schválí, má požadavek, aby bylo doloženo finanční zdůvodnění, 
varianty připojení, připojení haly, apod. 
D. Holman – ptá se na prověření ceny za stavbu. Žádá cenu prověřit. 
S. Bartoš – vyjednávání proběhlo již v lednu. Objem nádrže byl větší a požadavkem města bylo 
přepočítání projektantem na naše požadavky. 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,33 hod. R. Hanák. 
 
 
P. Kučera - ve smlouvě se jedná o celou dešťovou kanalizaci a součástí je retenční nádrž. Náklady na 
SO51 jsou 51 mil. Kč bez DPH. Z toho podíl města je 1,7 mil. Kč bez DPH. Cena pro město je opravdu 
výhodná. 
D. Holman – kanalizace nabýváme do majetku města za symbolickou cenu, protože se o ni musíme 
starat a město musí veškerý zisk investovat zpět. 
P. Kučera – bylo několik řízení o tomto ještě před územním rozhodnutím. 
V. Zejda – navrhuje, aby hlasování odložili do dalšího jednání zastupitelstva. 
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O. Štarha – žádá o vyjádření společnost Fuertes Dečvelopment, aby toto rozhodnutí nenapáchalo 
nevratné škody. 
P. Kučera – trvají na projednání. Pokud by se neudělala kanalizace pod silnicí teď při výstavbě, potom 
upozorňuje, že nebude možný zásah do komunikace minimálně 5 let. Smluvně provázáno se 
smlouvami se společností Tesco. Jsou smluvně vázáni předáním stavby. 
O. Štarha – jako předkladatel tedy nestahuje usnesení z jednání, žádá o něm hlasovat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje nabytí stavby dešťové kanalizace včetně retenční nádrže (SO 51) 

v celkové délce 376 m, od společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., 
IČ 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví města 
Kuřimi, za cenu 2.100.000 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 2  Zdrželo se: 8  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
 
 
D. Sukalovský – musíme převzít tuto infrastrukturu do majetku města. 
P. Němec – žádá předložit informace na dalším jednání zastupitelstva a předložit materiál k novému 
projednání. 
 
 
 

5. Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Město Kuřim má současné době uzavřeny kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Nyní 
ještě zbývá vyřešit pozemky vlastníků dotčené zmíněnou investiční akcí, kteří nesouhlasili s prodejem 
svých pozemků, ale přistoupili na směnu pozemků. 
 
Manželé Miroslava a Alena Maláškovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx jsou mimo jiné 
i spoluvlastníky pozemků parc. č. 2784/25 - vodní plocha o výměře 46 m

2
, parc. č. 2903/13 - ostatní 

plocha o výměře 31 m
2
 a parc. č. 2904/101 - orná půda o výměře 1.507 m

2
, vše v k. ú. Kuřim - příloha 

A.  
Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 2904/38 - orná půda o výměře 1.159 m

2
 v k. ú. Kuřim - příloha 

B. 
 
ZM na svém zasedání dne 29. 4. 2014 schválilo tento záměr na směnu pozemků: 
1044/2014 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/101 o výměře 1.507 m

2
 

(spoluvlastníci manž. Maláškovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim) za pozemek parc. č. 2904/38 
o výměře 1.159 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch 

manželů Maláškových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce v době od 5. 5. 2014 do 21. 5. 
2014. Ke zveřejněnému záměru nebyla podána žádná připomínka. 
 
Část pozemku parc. č. 2904/101 o výměře cca 338 m

2
 a dále pozemky parc. č. 2784/25 a parc. č. 

2903/13 jsou zahrnuty v projektu zmíněné investiční akce. Manž. Maláškovi nesouhlasili s prodejem 
celých pozemků, ale požadovali pozemky směnit. Po jednání na odboru majetkoprávním však 
přistoupili na variantu odprodat městu Kuřim pozemek parc. č. 2784/25 a pozemek parc. č. 2903/13. 
Pozemek parc. č. 2904/101 - orná půda o výměře 1.507 m

2
 jsou ochotni s městem směnit za pozemek 

parc. č. 2904/38 - orná půda o výměře 1.159 m
2
. Město Kuřim však manž. Maláškovým doplatí rozdíl 

ve výměře směňovaných pozemků. Orná půda byla od ostatních vlastníků vykupována za 35,- Kč/m
2
. 

S touto cenou manž. Maláškovi souhlasí. Doplatek města bude činit 12.180,- Kč. 
Město Kuřim dále od manž. Maláškových nabyde do majetku pozemky parc. č. 2784/25 - vodní plocha 
o výměře 46 m

2
 a parc. č. 2903/13 - ostatní plocha o výměře 31 m

2
. Tyto druhy pozemků byly od 

ostatních vlastníků vykupovány za 10,- Kč/m
2
. S touto cenou manž. Maláškovi souhlasí. Doplatek 

města bude činit 770,- Kč. 
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Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí budou hrazeny dle 
zákona. 
OMP v příloze C přikládá návrh směnné smlouvy.  
 
Přílohy: A - pozemky manž. Maláškových 

B - pozemek města p. č. 2904_38 
C - návrh směnné a kupní smlouvy - manž. Maláškovi 

 
 
Z jednání se vzdálil v 18,45 hod. D. Holman a I. Peřina. 
 
 
Přijaté usnesení: 1068/2014 - ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/101 o výměře 1.507 m

2
, 

(spoluvlastníci manž. Maláškovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim) za 
pozemek parc. č. 2904/38 o výměře 1.159 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. 

Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Maláškových ve výši 35,- 
Kč/m

2
. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

5/1. Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Přijaté usnesení: 1069/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/25 o výměře 46 

m
2
 a parc. č. 2903/13 o výměře 31 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 

770,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od manž. Miroslava a Aleny Maláškových, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

6. Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Město Kuřim má současné době uzavřeny kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Nyní 
ještě zbývá vyřešit pozemky vlastníků dotčené zmíněnou investiční akcí, kteří nesouhlasili s prodejem 
svých pozemků, ale přistoupili na směnu pozemků. 
 
Manželé Josef a Eva Jakešovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxx jsou mimo jiné i spoluvlastníky pozemků 
parc. č. 2784/26 - vodní plocha o výměře 32 m

2
, parc. č. 2903/14 - ostatní plocha o výměře 7 m

2
 

a parc. č. 2904/100 - orná půda o výměře 1.234 m
2
, vše v k. ú. Kuřim - příloha A. 

Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 2904/37 - orná půda o výměře 1.206 m
2
 v k. ú. Kuřim - příloha 

B. 
 
RM na své schůzi dne 28. 5. 2014 schválila tento záměr na směnu pozemků: 
263/2014 - RM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/100 o výměře 1.234 m

2
 

(spoluvlastníci manž. Jakešovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxxx) za pozemek parc. č. 2904/37 o výměře 
1.206 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů 

Jakešových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce dne 30. 5. 2014 a do dne 9. 6. 
2014 (termín odevzdání příspěvku pro jednání ZM) k němu nebyla vznesena žádná připomínka. 
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Část pozemku parc. č. 2904/100 o výměře cca 283 m
2
 a dále pozemky parc. č. 2784/26 a parc. č. 

2903/14 jsou zahrnuty v projektu zmíněné investiční akce. Manž. Jakešovi nesouhlasili s prodejem 
celých pozemků, ale požadovali pozemky směnit. Po jednání na odboru majetkoprávním však 
přistoupili na variantu odprodat městu Kuřim pozemek parc. č. 2784/26 a pozemek parc. č. 2903/14. 
Pozemek parc. č. 2904/100 - orná půda o výměře 1.234 m

2
 jsou ochotni s městem směnit za pozemek 

parc. č. 2904/37 - orná půda o výměře 1.206 m
2
. Město Kuřim však manž. Jakešovým doplatí rozdíl ve 

výměře směňovaných pozemků. Orná půda byla od ostatních vlastníků vykupována za 35,- Kč/m
2
. 

S touto cenou manž. Jakešovi souhlasí. Doplatek města bude činit 980,- Kč.  
Město Kuřim dále od manž. Jakešových nabyde do majetku pozemky parc. č. 2784/26 - vodní plocha 
o výměře 32 m

2
, pozemek parc. č. 2903/14 - ostatní plocha o výměře 7 m

2
. Tyto druhy pozemků byly 

od ostatních vlastníků vykupovány za 10,- Kč/m
2
. S touto cenou manž. Jakešovi souhlasí. Doplatek 

města bude činit 390,- Kč. 
Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí budou hrazeny dle 
zákona. 
OMP v příloze C přikládá návrh směnné smlouvy. 
 
Přílohy: A - pozemky manž. Jakešových 

B - pozemek města p. č. 2904_37 
C - návrh směnné a kupní smlouvy - manž. Jakešovi 

 
 
Na jednání se vrátil v 18,47 hod. I. Peřina. 
 
 
Přijaté usnesení: 1070/2014 - ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/100 o výměře 1.234 m

2
 

(spoluvlastníci manž. Jakešovi, trvale bytem xxxxxx Kuřim) za pozemek parc. č. 
2904/37 o výměře 1.206 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým 

vyrovnáním ve prospěch manželů Jakešových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

6/1. Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Přijaté usnesení: 1071/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/26 o výměře 32 

m
2
 a parc. č. 2903/14 o výměře 7 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 

390,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od manž. Josefa a Evy Jakešových, bytem 
xxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

7. Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených 
s přispěním dotace v letech 1997 - 2000 
 
Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 a č. 142/2013 vyhlásil Výzvu 
k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním 
dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 
- 2013. 
RM na své schůzi dne 15. 1. 2014 přijala následující usnesení: 
19/2014 
RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit a podat žádosti o zkrácení vázací doby u Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. 
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OMP podal u Ministerstva pro místní rozvoj ČR dvě žádosti o zkrácení vázací doby. 
Jedna žádost se týkala akce „B. J. 4 Kuřim, č. p. 896, 897“. Tato žádost byla z MMR ČR vrácena zpět 
Městu Kuřim s tím, že pokud byla dotace v letech 1999 - 2000 poskytnuta na základě „Rozhodnutí 
o účelovém určení prostředků státního rozpočtu“, nelze podle stanoviska Ministerstva financí ČR 
podmínky dotace měnit, neboť stará rozpočtová pravidla žádnou změnu neumožňují. Z tohoto důvodu 
se výzva k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby zveřejněná dne 14. 11. 2013 týká pouze akcí 
financovaných na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“ nebo „Rozhodnutí o účelovém určení 
prostředků státního rozpočtu“ vydaném po 1. 1. 2001, kdy začala platit nová rozpočtová pravidla. 
 
Druhou žádost Města Kuřim o zkrácení vázací doby, která se týkala akce „8 b. j. půdní vestavbou na 
domech č. pop. 898, 899, 900, 901 v Kuřimi v ulici Na Královkách“, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
přijalo a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, připravil 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních 
bytů v obci. Tímto dodatkem se zkracuje vázací doba plnění podmínek programu na 10 let (z 
původních 20 let). Město Kuřim po nabytí platnosti tohoto dodatku může požádat katastrální úřad o 
výmaz zástavního práva. Uzavření dodatku je nutné projednat a schválit na jednání zastupitelstva 
města. 
 
Po výmazu zástavního práva může Město Kuřim nabídnout tyto bytové jednotky k prodeji. 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
 
Diskuse: 
P. Němec – žádá, aby bylo těchto 8 rodin upozorněno na tuto možnost. Možná z nich někdo projeví 
zájem byt koupit. 
 
 
Z jednání se v 18,51 hod. vzdálil O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1072/2014 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytu v obci, a to na 
stavbu „8 b. j. půdní vestavbou na domech č. p. 898, 899, 900, 901 v Kuřimi v ul. 
Na Královkách“, s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČ 69797111, kterým se zkracuje vázací doba plnění podmínek programu na 10 
let. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

8. Manželé Zoufalí – žádost o odprodej pozemku 
 
Manželé Zoufalí požádali Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2473 k. ú. Kuřim o výměře 402 m

2
 

- lesní pozemek - vizte příloha A, B. Pozemek by vyklidili od navezeného odpadu, vyčistili od 
plevelných křovin a náletu a vysadili by listnaté a jehličnaté dřeviny tak, aby byla původní funkce 
pozemku zachována. 
 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitek k převodu pozemku. 
OI: podle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází 
v nezastavěném území, jako plocha krajinné zeleně - lesy. 
KS: žádá o doplnění vyjádření OŽP vzhledem k využití jako lesní plochy a zároveň chce doložit 
majetkové vztahy vedlejších obdobných parcel. Dále upozorňuje na nedoporučující stanovisko k této 
žádosti z roku 2009. 
OŽP: nedoporučuje odprodej lesní půdy. 
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Vzhledem k vyjádření OŽP odbor majetkoprávní nedoporučuje prodej pozemku. 
V případě odprodeje pozemku, doporučuje OMP vyčíslit prodejní cenu znaleckým posudkem. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - foto 

 
 
Z jednání se v 18,52 hod. vzdálil I. Poledňák. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2473 v k. ú. Kuřim Ing. Bohumile 

Zoufalé Batelkové a Ing. Liboru Zoufalému, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxx 
xxxx, za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitosti.  

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 10  Zdrželo se: 5  Nehlasovalo: 2 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

10. Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Restaurování sochy sv. 
Jana" 
 
Předkládáme ke schválení smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 45 000,- Kč na realizaci akce „Restaurování sochy sv. Jana“. 
Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2014“, schváleného Radou Jihomoravského kraje usnesením 
č. 3140/14/R42. 
 
Přílohy: A - smlouva o poskytnutí dotace 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor se nesešel v usnášení schopném stavu, přesto podpořil 4 hlasy schválení 
usnesení. 
 
 
Na jednání se v 18,54 hod. vrátil I. Poledňák a D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 1073/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci akce „Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého“ mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem ve výši 45.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

11. Žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena doplněná žádost o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, která 
byla podána na odbor investiční dne 12. 5. 2014 pod č. j. MK/7684/14/OI. 
Žadatel podal svoji původní žádost již 15. 4. 2014, ta však vykazovala nedostatky dle stavebního 
zákona a pořizovatel vyzval žadatele k doplnění a upřesnění žádosti. 
Žadatel navrhuje pořízení změny ÚPNSÚ Kuřim z důvodu požadované změny funkčního využití 
pozemku p. č. 3504, k. ú. Kuřim.  
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Dle platného ÚPN SÚ Kuřim je pozemek p. č. 3504, k. ú. Kuřim veden částečně v ploše individuální 
rekreace a částečně v ploše veřejné zeleně. 
Dle návrhu nového ÚP Kuřim je uvedený pozemek částečně navržen v ploše individuální rekreace 
a částečně v ploše územní rezervy dopravní infrastruktury (silnice I/43). 
vyjádření OI k žádosti o změnu ÚPN SÚ Kuřim: 
- pořizovatel může dle stavebního zákona zahájit pořizování další změny platného ÚPN SÚ Kuřim až 
nad tzv. "právním stavem" platné územně plánovací dokumentace 
- v současné době se projednává změna ÚPN SÚ Kuřim č. XIV, která je ve fázi veřejného projednání - 
termín veřejného projednání 30. 6. 2014, vydání změny se předpokládá v měsíci srpnu - září 2014, 
poté může být zpracován právní stav dokumentace 
- v současné době se však také projednává návrh nového ÚP Kuřim, který je ve fázi přípravy 
veřejného projednání. Vydání nového ÚP Kuřim zruší platnost ÚPN SÚ Kuřim a nebude možné 
projednávat jakoukoliv změnu k ÚPN SÚ Kuřim 
- změna územně plánovací dokumentace není nároková a navrhované funkční využití dle žádosti není 
v souladu s návrhem nového ÚP Kuřim 
- pro dotčené orgány ZPF není nedostupnost vlastnictví již vymezených zastavitelných ploch důvodem 
k souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu pro další plochy. 
- dopravní napojení uvedeného pozemku je velmi problematické a nepředpokládá se souhlas 
s napojením na silnici I/43 (pozn.: i pro řešení změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - lokalita "Ohlus" byla 
vlastníkem silnice I. třídy stanovena podmínka napojení ze silnice II/385 mostem přes železniční trať). 
 
Odbor investiční pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle výše uvedené žádosti nedoporučuje. 
 
Přílohy: A - Žádost doplněná z 12. 5. 2014 

B - Žádost z 15. 4. 2014 
C - Výřez z platného ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením lokality 

 
Diskuse: 
P. Němec – ví se, co zde chce vybudovat? 
D. Sukalovský – dle žádosti nelze nespecifikovat. 
M. Kotek – navrhuje toto neschvalovat. Vede zde koridor pro variantu obchvatu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim pro změnu funkčního využití 

pozemku p. č. 3504, k. ú. Kuřim dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 16  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

12. Finanční podpora TJ SOKOL, Kuřim 
 
Předkládáme ZM Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě 
SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na opravu kanalizačních přípojek 
v chodníku na ul. Tyršova. Chodník je v majetku města Kuřimi, přípojky a jímka v majetku Tělocvičné 
jednoty SOKOL Kuřim. 
Na podzim minulého roku se začal chodník u autobusové zastávky na ul. Tyršova propadat. Po 
provedení prohlídky kamerou bylo zjištěno, že propad v tomto úseku je zapříčiněn havarijním stavem 
železobetonové jímky a kanalizačních přípojek na tuto jímku napojených. 
Částka za průzkum jednotlivých přípojek a jímky Tv kamerou je stanovena na 3.993 Kč. Po vyžádání 
položkového rozpočtu na opravu jak splaškové přípojky, tak dešťového vodorovného svodu a napojení 
těchto přípojek, jsou tyto náklady vyčísleny na 88.228 Kč. Částka za uvedení chodníku do původního 
stavu, které provede společnost Centrum technických služeb, s.r.o., je předběžně stanovena na 
20.247 Kč. 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim je schopna uvolnit částku z rezervního fondu ve výši 15.000 Kč. 
Vyšší částkou nedisponují, proto žádají město Kuřim o poskytnutí finanční podpory ve výši 98.000 Kč. 
Předpokládaná cena ve výši 98.000 Kč bude vyčleněna z rezervy. 
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Přílohy: A - žádost 
 
 
Z jednání se v 19 hod. vzdálil L. Ambrož. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – členové finančního výboru doporučili 3 hlasy usnesení přijmout, 1 člen se zdržel. 
J. Brabec – nepodporuje v požadované výši. Město většinou přispívá do výše 50 %. Navrhuje 
financovat pouze celou opravu chodníku ve výši 20.000 Kč a polovinu zbytku. Celkem tedy 68.000 Kč. 
D. Holman – myslí si, že nyní by se toto mělo podpořit. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od vyšší částky, tzn. 98.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1074/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné 

jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na 
opravu kanalizačních přípojek ve výši 98.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 2 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě SOKOL 

Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na opravu 
kanalizačních přípojek ve výši 68.000 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,07 hod. přestávku na 20 minut. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – navrhuje předřadit bod č. 22 + 22/1 před bod č. 13 z důvodu přítomnosti žadatele. 
D. Sukalovský – navrhuje o tomto hlasovat: 
Hlasováno: 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

22. Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost 
o odprodej pozemku 
 
Dne 21. 5. 2014 Orgapol, akciová společnost se sídlem Podolí 78, IČ 00550485 (dále jen „Orgapol“) 
zastoupena advokátem Mgr. Liborem Valentou požádala o odkoupení části pozemku parc. č. 2994/12 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 1530 m

2
. Pozemek by žadateli sloužil jako příjezdová komunikace 

a venkovní plocha projektované výstavby, kdy Orgapol má v úmyslu na stávajících pozemcích, jejichž 
je vlastníkem, postavit halu pro komerční využití - vizte příloha A, B. 
 
Dne 4. 6. 2014 byla městu doručena datová zpráva, ve které společnosti TECNOTRADE s.r.o. se 
sídlem Křižíkova č. 70, Brno, IČ 26929066 požádala o odkoupení stejného, celého pozemku. 
Pozemek by využila k rozšíření podnikatelských aktivit - ke stavbě skladovací haly obráběcích strojů 
vizte příloha C, D. 
 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO a OŽP: nemá námitek k převodu pozemku. 
OI: podle platného Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim a změny č. IV se část předmětného 
pozemku nachází v ploše občanského vybavení a služeb a část pozemku zasahuje do plochy 
dopravy. V návrhu nového ÚP je část předmětného pozemku v ploše výroby a skladování a část 
pozemku zasahuje do plochy dopravní infrastruktury. 
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KS: nedoporučuje prodej pozemku, jelikož je v kolizi s budoucí trasou místní komunikace do budoucí 
lokality Záhoří. 
Vzhledem k vyjádření OI a KS a z důvodu plánované výstavby do lokality Záhoří odbor majetkoprávní 
nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim. 
V případě prodeje pozemku, doporučuje OMP na základě projektu budoucí komunikace do Záhoří 
vyhlásit neadresný záměr. 
 
Přílohy: A - žádost Orgapolu 

B - situace Orgapolu 
C - žádost TECNOTRADU 
D - situace TECNOTRADU 

 
Diskuse: 
V. Zejda – jako člen komise výstavby dostal materiál k posouzení. Dle projektu komunikace zasahuje 
do plochy dopravy v chystané zástavbě Záhoří. Nyní nebude hlasovat pro schválení. 
M. Kotek – je pro zachování komunikace do Záhoří, ale mohlo by se najít jiné řešení. 
D. Sukalovský – žadatel by mohl nechat zpracovat dopravní studii a navrhnout řešení. 
I. Poledňák – v zájmu města je využití pozemků, pokud jsou města. Ať si město udělá geometrický 
plán a zbytek ať je nabídnut v neadresném záměru. To, co je zbytné, dát k podnikatelskému využití. 
D. Sukalovský – jsme schopni definovat, které pozemky můžeme potřebovat? 
V. Zejda – už je hotov pro územní řízení. Navrhuje společnostem Orgapol a Tecnotrade, aby se 
obrátili na odbor investiční. 
Technotrade – obrátí se tedy na odbor investiční, kde požádají o geometrický plán. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání a bude předložen do dalšího jednání. Připraví se 
geometrický plán. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim 

o vým. 1 530 m
2
 společnosti Orgapol, akciová společnost, se sídlem Podolí 78, 

IČ 00550485 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitosti. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

22/1. Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost 
o odprodej pozemku 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2994/12 v k. ú. Kuřim společnosti 

TECNOTRADE s.r.o., se sídlem Křižíkova č. 70, Brno, IČ 26929066 za cenu dle 
znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitosti. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

13. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2014. 
 
Příjmy města po konsolidaci k 31. 3. 2014 činily 47.767.227,23 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
36.463.298,01 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
 + 11.303.929,22 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
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Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 24 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 
kolísavě, výběr je nižší o cca 800 tis. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 8 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány z 22 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Výsledky hospodaření budou projednány na zasedání Finančního výboru dne 12. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q 

B - úvěry města 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor vzal materiál na vědomí a členové výboru k němu neměli připomínky. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,42 hod. O. Štarha. 
 
 
I. Poledňák – upřesňuje, že v materiálu č. 13B je uvedena jistina 88 mil. Kč. Musí se ale ještě připočíst 
úroky. 
 
Přijaté usnesení: 1075/2014 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31. 3. 2014, 

s přebytkem hospodaření ve výši 11.303.929,22 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

14. Závěrečný účet 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2013. 
Termín plnění: 17. 6. 2014 (Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude 
projednán Finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Přílohy: A - město Kuřim - informace 2014 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – saldo bude použito k financování investičních akcí. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržené usnesení schválit. 
P. Němec – na str. 8 je uvedeno, za co město ručí. Který odbor bude toto spravovat? 
A. Varmužka – bude to odbor majetkoprávní. 
Přijaté usnesení: 1076/2014 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 

2013 s výrokem bez výhrad. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

15. Účetní závěrka 2013 
 
Za účetní období roku 2012 měly vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky. 
U obcí připadá tato povinnost na ZM, u příspěvkových organizací zřízených obcí schvaluje účetní 
závěrku RM. 
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V loňském roce bylo schvalování účetní závěrky oddělené od schvalování závěrečného účtu, a to 
vzhledem k chybějící legislativě. 
 
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 
a) schvalovaná účetní závěrka, 
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při 
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty 
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, 
a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním 
předpisem, 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem 
podle § 4 a 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě. 
 
Přílohy: A - FIN2013 

B - Hlavní kniha 2013 
C - Přehled o peněžních tocích 2013 
D - příloha 2013 
E - rozvaha 2013 
F - výsledovka 2013 
G - změny vlastního kapitálu 2013 
H - zpráva o přezkumu 2013 Kuřim 
I - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
J - zápis o výsledku inventarizace 2013 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržené usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1077/2014 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2013, dle 

příloh. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

15/1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
 
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou je ZM předkládána i „Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření “. Přezkoumání hospodaření provedl Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., 
auditor, č. oprávnění 1721. Tato zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky 
a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
 
Přílohy: A - zpráva o přezkumu 2013 Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 1078/2014 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ 

města Kuřimi za rok 2013. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
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16. Dar MŠ Česká 
 
Na minulém zasedání ZM byla podána informace o vypovězení Smlouvy o spolupráci ze strany obce 
Česká a Mateřské školy Česká. Smlouva se týkala spolupráce v oblasti umisťování kuřimských dětí do 
MŠ Česká. Jelikož na základě této smlouvy nelze přesně stanovit výši příspěvku, který město Kuřim 
mělo hradit, protože v průběhu smluvního vztahu došlo ke změnám zákona o rozpočtovém určení 
daní, byla s obcí Česká předjednána tato varianta, jako možný způsob vypořádání tohoto smluvního 
vztahu. Na základě darovací smlouvy by město Kuřim přispělo formou finančního daru ve výši 60.000 
Kč na zbudování nového oplocení objektů školky. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva MŠ Česká 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – paní starostka obce Česká aktualizovala žádost a to na částku 59.048 Kč vč. DPH. 
P. Němec – souhlasí s tím, že se vztahy napravily. Ptá se, zda bude uzavřena nová smlouva? 
J. Koláček – ano, bude uzavřena nová smlouva. 
M. Kotek – spíše by navrhoval poukázat částku 60.000 Kč. 
Z. Kříž – členové finančního výboru doporučují přijmout navržené usnesení. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od částky vyšší, tzn. 60.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1079/2014 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 

60.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 59.048 Kč ve 

prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, 
IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Memorandum o vzájemné spolupráci 
 
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Brnem a Jihomoravským krajem a Memorandum 
o vzájemné spolupráci mezi Brnem a pěti obcemi s rozšířenou působností v zázemí Brna 
Město Brno se intenzivně připravuje na nové programové období EU 2014-2020, ve kterém chce 
využít i nový územní nástroj ITI (integrované územní investice). Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI 
u vybraných projektů je existence integrované strategie metropolitní oblasti (Brno a jeho zázemí). 
Zakázku na zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro potřeby využití 
nástroje ITI (dále Strategie) schválila Rada města Brna na svém zasedání R6/130 dne 5. března 2014. 
 
Zpracování této Strategie, které již započalo, se řídí obecnou Metodikou přípravy veřejných strategií 
a rovněž Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020. 
Z těchto metodik vyplývá pro město Brno mj. závazek, který stanovuje, že pro zpracování Strategie je 
nutná deklarace zájmu obcí o spolupráci na přípravě Strategie formou Memoranda o spolupráci 
s dotčenými obcemi s rozšířenou působností v zázemí Brna (Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice, 
Slavkov u Brna, což jsou obce, jejichž správní obvody tvoří na základě Vymezení funkčního území 
Brněnské metropolitní oblasti: 
<http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/Strategie_pro_Brno/doplnujici_studie/BMO_
JSA_vymezeni_2013_web.pdf> z roku 2013 nejintenzivnější funkční vazby s městem Brnem), 
a rovněž s Jihomoravským krajem. 
 
Účelem obou memorand je dohoda na společném koordinovaném integrovaném přístupu v území 
Brněnské metropolitní oblasti během přípravy, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
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a dále pak při přípravě a realizaci společných projektů a dalším rozvoji území. To vše v zájmu 
efektivního využívání prostředků veřejných rozpočtů. 
 
Obě memoranda jsou již připravena, na jejich obsahu panuje konsensus a se všemi dotčenými 
subjekty bylo dosaženo shody na tom, že memoranda budou schválena v orgánech jednotlivých 
subjektů v průběhu června 2014. V případě Statutárního města Brna budou obě memoranda 
v průběhu května předložena dotčeným komisím, poté RMB a koncem června rovněž ZMB. 
 
Přílohy: A - dopis 

B - memorandum 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19,64 hod. O. Štarha. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – ptá se, zda se pan starosta zúčastnil některého jednání? 
D. Sukalovský – zúčastnil se 2 jednání. Jsou vytvořeny jednotlivé pracovní skupiny, které se zabývají 
daným tématem. 
P. Němec – v jaké oblasti pracovní skupiny působí? 
D. Sukalovský – jedná se o pracovní skupiny doprava a mobilita, životní prostředí, sociální oblast 
a zdraví, konkurenceschopnost a vzdělávání. Ve všech máme zástupce. 
P. Němec – žádá podávat průběžné informace. 
D. Sukalovský – výstupy z těchto jednání nejsou pro město závazné. 
 
Přijaté usnesení: 1080/2014 - ZM schvaluje přistoupení k memorandu o vzájemné spolupráci 

s městy Brnem, Šlapanicemi, Rosicemi, Židlochovicemi a Slavkovem u Brna, dle 
přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

18. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ke ZL PO 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého 
i movitého majetku PO, a to dle jejich účetní uzávěrky k 31. 12. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 28. 5. 2014 schválila účetní uzávěrky k 31. 12. 2013 všech tří 
školských příspěvkových organizací. Žádám, proto Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení 
aktualizovaných příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám všech školských příspěvkových organizací 
v Kuřimi. 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku na účtech 021 (stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci a soubory), 028 (drobný dlouhodobý 
hmotný majetek) a 032 (kulturní předměty) dle inventarizace příspěvkových organizací je uvedena 
k 31. 12. 2013 a souhlasí s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetních uzávěrkách příspěvkových 
organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně 
přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 MŠZ 

B - Majetek  MŠZ k 31. 12. 13 
 
 
 



 
 

 

23 

 

Diskuse: 
Z. Kříž – všechna usnesení týkající se zřizovacích listin příspěvkových organizací členové finančního 
výboru doporučují schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1081/2014 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

19. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠJ 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého 
i movitého majetku PO, a to dle jejich účetní uzávěrky k 31. 12. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 28. 05. 2014 schválila účetní uzávěrky k 31. 12. 2013 všech tří 
školských příspěvkových organizací. Žádám, proto Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení 
aktualizovaných příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám všech školských příspěvkových organizací 
v Kuřimi. 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku na účtech 021 (stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci a soubory), 028 (drobný dlouhodobý 
hmotný majetek) a 032 (kulturní předměty) dle inventarizace příspěvkových organizací je uvedena k 
31. 12. 2013 a souhlasí s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetních uzávěrkách příspěvkových 
organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně 
přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
V přílohách č. 1 a 2 u ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, se liší účetní hodnota k 31. 12. 2013 na účtech 
021, 031 a 028. Důvodem je opětovné převedení pozemků hřiště a zrekonstruovaného dopravního 
hřiště a hřiště s běžeckou dráhou zpět do zprávy školy od 17. 06. 2014. 
 
Přílohy: A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 ZŠJ, bez hřiště 

B - Stav na účtech po inventuře ZŠJ, s hřištěm od 17. 6. 14 
C - Majetek ZŠJ k 17. 6. 14 

 
Přijaté usnesení: 1082/2014 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

20. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠT 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého 
i movitého majetku PO, a to dle jejich účetní uzávěrky k 31. 12. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 28. 05. 2014 schválila účetní uzávěrky k 31. 12. 2013 všech tří 
školských příspěvkových organizací. Žádám, proto Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení 
aktualizovaných příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám všech školských příspěvkových organizací 
v Kuřimi. 
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Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku na účtech 021 (stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci a soubory), 028 (drobný dlouhodobý 
hmotný majetek) a 032 (kulturní předměty) dle inventarizace příspěvkových organizací je uvedena k 
31. 12. 2013 a souhlasí s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetních uzávěrkách příspěvkových 
organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně 
přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 ZŠT 

B - Majetek ZŠT k 31. 12. 13 
 
Přijaté usnesení: 1083/2014 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

21. Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 
 
Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 68 a § 69, dosavadní zastupitelstvo obce nejpozději 85 
dnů před konáním celostátních voleb do zastupitelstev v obcích. Zastupitelstvo obce při stanovení 
počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. 
Město Kuřim je podle počtu obyvatel v kategorii nad 10 000 do 50 000 obyvatel. Počet členů 
zastupitelstva může být 15-35 členů. V dosavadním volebním období mělo zastupitelstvo 17 členů. 
 
Diskuse: 
J. Brabec – již minule navrhoval 21 členů zastupitelstva. Podíváte-li se na výsledky posledních voleb, 
rozdíl mezi 1. a 7. stranou je 1 mandát. Toto navíc stanovuje, že by byla 7 členná rada města. 
Navrhuje tedy počet členů zastupitelstva 21. 
P. Němec – matematické úvahy p. Brabce jsou jasné. Ale nemyslí si, že by byl o pozici zastupitele 
zájem. 
I. Poledňák – zastupitelstvo města mělo v minulosti více členů. Naopak byl problém s docházkou. 
D. Holman – také si myslí, že je 17 členů zastupitelstva dostatečné. Pětičlenná rada města je 
výhodou. Souhlasí s 17 členným zastupitelstvem. 
D. Sukalovský – byl by spíše pro rozšíření. Podpoří tedy návrh s 21 členy. 
I. Poledňák – silové rozložení zůstane stejné. Měnili jsme to jistě z nějakých dobrých důvodů. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,15 hod. O. Štarha. 
 
 
M. Kotek – spíše by byl pro 17 zastupitelů. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o 21 členech zastupitelstva: 
Hlasováno: 
Pro: 6  Proti: 5  Zdrželo se: 6  Nehlasovalo: 0 
 
 
Přijaté usnesení: 1084/2014 - ZM stanovuje 17 členů zastupitelstva na volební období 2014 - 2018. 
Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 0 
 
 
 
 
 



 
 

 

25 

 

23. Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území 
města Kuřimi (dále jen „TKR“) 
 
Na jednání Zastupitelstva města Kuřimi dne 10. 12. 2013, dne 17. 4. 2014 a dne 29. 4. 2014, byly 
zastupitelstvu postupně předkládány materiály týkající se prodeje, případně pronájmu sítě televizního 
a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále jen „TKR“). 
 
Stručná rekapitulace již známých skutečností: 

1. V současné době je „TKR „pronajata KABELOVÉ TELEVIZI CZ s.r.o., a to do 30. 9. 2014. 

2. V souvislosti s investicemi, které KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. po dobu nájmu realizovala, 
požadovala tato firma po městu Kuřim úhradu zůstatkové hodnoty investic v původní výši 
5.274.462 Kč bez DPH, následně došlo ke snížení požadavku na částku ve výši 3.620.250 Kč 
včetně DPH. 

V současné době činí požadovaná částka 2.998.000 Kč včetně DPH. Jedná se o investice, 
které nájemce realizoval bez souhlasu pronajímatele, tudíž dle Nájemní smlouvy č. 29/2004 
není pronajímatel (město Kuřim) povinno tyto investice odkoupit. 

3.  Dne 7. 4. 2014 doručila KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. městu Kuřim návrh na prodloužení 
nájemní smlouvy č. 29/2004 do září 2016 a nabídla předplacení nájemného za toto období ve 
výši 4.000.000 Kč a závazek, že nebude po městu požadovat vypořádání investic ve výši 
3.620.250 Kč. 

4. ZM přijalo na svém jednání dne 29. 4. 2014 usnesení, ve kterém stanovilo nejnižší cenu pro 
prodej „TKR“ na částku 15.000.000 Kč bez DPH. 

Dne 5. 5. 2014 doplnila KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. svůj návrh ze dne 7. 4. 2014 takto: 

A) zavázala se k účasti ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku ve věci prodeje „TKR“ 
a k předložení nabídky ve výši 15.000.000 Kč, případně i vyšší; 

B)  pro případ, že by ZM přehodnotilo své usnesení č. 1213/13 ve znění usn. 1052/2014 ve věci 
aktuálního odprodeje „TKR“ a pověřilo RM prodloužením nájemní smlouvy do září 2016 - vizte 
výše, zavázala se KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, 
jejímž předmětem by byl závazek KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. účastnit se v tomto roce 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a nabídnout soutěžní cenu minimálně 15.000.000,- 
Kč; 

Ve stejný den KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. svoji nabídku znovu doplnila takto:  

C) v případě prodloužení nájemní smlouvy do září 2016 nabídla KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
tzv. „umoření“ finanční částky ve výši 2.998.000,- Kč vč. DPH za realizované investice; 
(Umořením se v tomto případě rozumí převod investic do majetku města za symbolickou 
částku, např. 1.000,- Kč.) 

Komentář OMP: Přílohou tohoto materiálu je v souladu s usnesením zastupitelstva č. 1213/13 ze dne 
10. 12. 2013 ve znění usn. 1052/2014 ze dne 29. 4. 2014 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU v souladu s § 1772 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ). 

Spol. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. ve spolupráci s paní Montagovou a panem Křížem (pověřeným 
OI) připravila kompletní dokumentaci skutečného provedení TKR tzv. pasport, který zahrnuje zákres 
kabelových tras do polohopisné mapy města včetně umístění distribučních a domovních zesilovačů, 
pasivních prvků, napájecích zdrojů a prvků městského rozhlasu, a dále inventarizační soupisy 
technologických zařízení, chybějící úseky kabelových tras byly do této dokumentace geodeticky 
doměřeny. 
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Co se týká nabídky KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. upozorňuje OMP, že v případě uhrazení 
nájemného v souladu s odst. 3 tohoto materiálu, zbavení se povinnosti úhrady finančního vypořádání 
dle odst. C) tohoto materiálu a následným inkasováním kupní ceny ve výši 15.000.000 Kč (minimální 
kupní cena) získá město Kuřim za prodej „TKR“ celkovou částku ve výši cca 21.998.000 Kč. Případné 
nesplnění závazku KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. v budoucí veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku 
ve věci prodeje „TKR“ v souladu s písm. A) tohoto materiálu je možno sankcionovat smluvní pokutou - 
vizte níže). 

(Zajištění: Mohla by být uzavřena smlouva, z níž by na jedné straně mělo být patrno, že město Kuřim 
v současné době eviduje zájemce, kteří jsou ochotni případný závazek vyplatit (vhodné opatřit 
prohlášení od těchto zájemců, prohlášení je důležité kvůli potenciálnímu nároku na náhradu škody 
vůči současnému nájemci v případě, kdy by nepřistoupil ke koupi „TKR“ v budoucnu). Ve smlouvě 
s nájemcem by byl závazek budoucího nájemce předložit nabídku v ceně alespoň 15 milionů po 
uplynutí prodlouženého nájemného, dále závazek o starost o „TKR“ s péčí řádného hospodáře, 
případně ke zvážení je závazek k zajištění minimálně stávajícího počtu klientů T. S.. Závazek k podání 
nabídky na odkup v ceně 15 milionů by pak byl kryt na straně jedné smluvní pokutou vůči nájemci, 
dále pak ručením či přistoupením jednatele nájemce, a dále pak alespoň v části zástavním právem 
vůči nemovitosti. Rozložení zajištění by minimalizovalo riziko, pokud by navíc město mělo shora 
uvedená prohlášení současných zájemců, neměl by být s výší smluvní pokuty (ve výši závazku 
k nabídkové ceně, tedy 15 milionů problém; judikatorně by smluvní pokuta měla pokrývat náhradu 
škody.) 

OMP upozorňuje na skutečnost, že bez vyřešení úhrady zůstatkové hodnoty investic nelze „TKR“ 
nabízet, jelikož je nutno přesně specifikovat předmět prodeje. Skutečností však zůstává, že v dnešní 
době již navrácení „TKR“ do původního stavu není technicky možné. „TKR“ v uplynulých deseti letech 
prošla významnou modernizací technologií. Došlo především k rozvoji služeb internetu, 
k zobousměrnění sítě „TKR“ a k dalšímu rozvoji včetně digitalizace programové nabídky. V případě 
pokusu o navrácení „TKR“ do původního stavu dojde k okamžitému omezení poskytovaných služeb, 
jehož důsledkem bude, že „TKR“ nebude dále konkurenceschopená. 

Současně je však třeba upozornit, že v případě, že ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku zvítězí 
jiný subjekt nežli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., bude nutno uhradit (v případě souhlasu 
s odkoupením investic) této společnosti částku 2.998.000,- Kč vč. DPH (nebo částku jinou dle dohody) 
v souladu s odst. 2 tohoto materiálu. Tudíž výtěžek z prodeje „TKR“ bude činit rozdíl mezi vítěznou 
cenovou nabídkou a částkou představující odkoupené investice. 

Dále OMP upozorňuje zastupitelstvo, že v rámci prodeje „TKR“ je uvažováno se smluvním závazkem 
města Kuřimi strpět na svých pozemcích uložení kabelového vedení „TKR“ a současně umožnit vstup 
budoucímu nabyvateli „TKR“ na tyto pozemky za účelem jejich údržby nebo opravy. Před vyhlášením 
veřejné soutěže je nutno stanovit, zda budoucí nabyvatel bude užívat obecní majetek výše uvedeným 
způsobem bezúplatně nebo nikoli. 

OMP po konzultaci s advokátem upřednostňuje pouze smluvní závazek města - vizte výše, existuje 
ovšem i možnost zřídit k obecním pozemkům ve prospěch nabyvatele „TKR“ služebnost. V souladu 
s § 1262 odst. 1 NOZ by však bylo nutné vypracovat ke všem dotčeným parcelám geometrické plány, 
které by určovaly rozsah služebnosti a tyto následně se smlouvou vložit (zapsat) do katastru 
nemovitostí. 

V každém případě OMP disponuje znaleckým posudkem č. 1482/2013 vypracovaným 4. 6. 2013 Ing. 
Lucií Janíčkovou znalcem, který obsahuje jednotkovou obvyklou cenu věcného břemene: 

v případě veřejné zeleně  17,- Kč/m
2
; 

zpevněné plochy chodníků  30,- Kč/m
2
; 

parkovací stání    76,- Kč/m
2
; 

místní komunikace   37,- Kč/m
2
; 

účelové komunikace   30,- Kč/m
2
. 

 
Přílohy: A - oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 
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Diskuse: 
E. Wacník – důvodem je, že chtěli pronájem kabelové televize a zavedli nyní nové služby, které chtějí 
nabízet svým zákazníkům. V případě neúspěchu, by nemohli služby nabízet. Spíše by byl pro 
odložení prodeje rozvodů. 
Z. Kříž – dva členové finančního výboru souhlasí s navrženým usnesením, dva členové výboru se 
zdrželi. Navrhuje toto usnesení: 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1213/2013 ze dne 10. 12. 2013 a usnesení č. 1052/2014 

a schvaluje pronájem TKR na 2 roky společnosti Kabelová televize CZ s.r.o. 
s podmínkami dle nabídky společnosti, tj. 4.000.000 Kč nájemné, město nebude 
hradit 2.998.000 Kč za investice a závazek firmy KT CZ nabídka k přihlášení se 
k výběrovému řízení k odkoupení TKR po skončení dvouletého nájmu za min. 
15.000.000 Kč. 

D. Sukalovský – žádá na další jednání zastupitelstva připravit lístečky, na které budou předkladatelé 
psát svoje návrhy textů usnesení k hlasování. 
J. Brabec – ptá se, zda může nájem TKR vypsat rada města? 
D. Sukalovský – ano. 
J. Brabec – nyní by se tedy mělo hlasovat o navrženém usnesení materiálu č. 23/3 a pověřit radu 
města vypsáním výběrového řízení. 
P. Kavka – navrhované usnesení p. Křížem není v souladu se zákonem, protože nájem schvaluje rada 
města. 
I. Poledňák – zastupitelstvo již 2x odsouhlasilo prodej. Má pouze připomínky k veřejné soutěži. Bylo by 
lépe hlasovat nejdříve o zrušení usnesení týkající se prodeje. 
D. Holman – má připomínky k veřejné soutěži. 
Z. Kříž – je možné po společnosti Kabelová televize CZ žádat a jakou formou slíbené závazky? 
P. Kavka – možnosti jsou. Záleží, jestli by takovéto závazky p. Wacník odsouhlasil. 
J. Brabec – měli bychom se vyvarovat toho, abychom nevytvořili výběrové řízení ušité pouze na 
jednoho zájemce. 
D. Sukalovský – pokud by se jednalo o výběrové řízení na pronájem, můžeme stanovit podmínky 
vyjádřené částkou a tato není diskriminační. 
I. Poledňák – není důležitá nabídka na 15 mil. Kč za 2 roky. To je nesmyslné. Nikdo neví, kolik těch 
přípojek bude. 
D. Sukalovský – za poslední měsíce se počet zásuvek zvýšil. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,40 hod. D. Sukalovský. 
 
 
I. Poledňák – každý poskytovatel poskytne zákazníkovi to, co si budou přát. Pouze zákazníci pro něj 
mají cenu. Vyčkáváním umožníme to, že konkurence může předložit nabídku, která ale nemůže být 
lepší, než kterou bude mít vlastník. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,43 hod. D. Sukalovský. 
 
 
E. Wacník – nabídka na prodloužení nájmu o 2 roky je pro město je výhodná. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,46 hod. O. Štarha a J. Koláček. 
 
 
D. Holman – ptá se, zda lze nájem prodloužit na další 2 roky? Musíme vyhlásit záměr. Navíc se nelze 
vyhnout riziku, že se přihlásí jiný zájemce. 
Z. Kříž – ptá se, zda si může rada města dát podmínku o odkupu po 2 letech? 
P. Kavka – rada města si může definovat podmínky. 
I. Poledňák – je to potom veřejným příslibem, že to za 2 roky nabídneme k odkupu? 
D. Holman – upřesňuje, že vyhlášení záměru není soutěž. 
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P. Kavka – záměr není soutěží v pravém slova smyslu. 
I. Poledňák – nabídku může dát každý. 
A. Kadlec – počet zásuvek je dán i díky infokanálu KOTVA KA, a je to cca 85 %. Občané města jsou 
zvědaví, co se ve městě děje a toto mu poskytuje právě natáčení infokanálu. Infokanál je vysílán na 
jedné frekvenci. Na další frekvenci je vysílán rozhlas a město může mít pouze 1 frekvenci. Tu další 
bude muset zaplatit. 
M. Kalinová – chce prodat kabelové rozvody ve veřejné soutěži. 
I. Poledňák – poskytovatel chce vysílat program, o který je zájem. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,56 hod. O. Štarha. 
 
 
E. Wacnik – pokud město neschválí pronájem, potom se bude o kabelové rozvody ucházet ve veřejné 
soutěži. 
D. Sukalovský – navrhuje nejprve hlasovat o bodu 23/3. Pokud se zruší, potom se bude hlasovat 
o nájmu na 2 roky. 
D. Holman – pokud nyní schválíme prodej, potom se bavíme o částce 15 mínus 3 mil. Kč, jako 
o minimální částce, tzn. soutěží se můžeme dostat na minimální částku 12 mil. Kč. Navrženým 
postupem se ale zdá, že bychom se měli dobrat k 21 mil. Kč (2x nájem dopředu, za investice + 
minimální částka v soutěži). Ptá se p. Wacníka, zda je solventní v této chvíli a pokud ano, potom by 
byl pro zrušení přijatých usnesení. 
I. Poledňák – ptá se, kdo bude garantovat, že vyhraje p. Wacník? 
D. Holman – to nebudeme garantovat v žádném případě. 
Z. Kříž – pokud bude schváleno usnesení o zrušení, potom do rady města předloží svůj návrh na 
pronájem. Ptal se P. Kavky, jestli je možné zaručit částku 15 mil. Kč a on potvrdil, že ano. 
P. Kavka – p. Wacník navrhuje 15 mil. Kč v případě, že on bude nájemcem. 
D. Holman – není si tím úplně jistý. 
E. Wacník – chce být provozovatel kabelových rozvodů v Kuřimi. Nyní ale stahuje svou nabídku na 
pronájem. Chce veřejnou soutěž. 
D. Sukalovský – pokud bylo vážně míněno stažení nabídky p. Wacníkem, potom stahuje materiál 
č. 23/3 z jednání. 
 
 
 

23/3. Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním 
území města Kuřimi (dále jen „TKR“) 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1213/2013 ze dne 10. 12. 2013 a usnesení č. 1052/2014 ze 

dne 29. 4. 2014. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1213/2013 ze dne 10. 12. 2013 a usnesení č. 1052/2014 

a schvaluje pronájem TKR na 2 roky společnosti Kabelová televize CZ s.r.o. 
s podmínkami dle nabídky společnosti, tj. 4.000.000 Kč nájemné, město nebude 
hradit 2.998.000 Kč za investice a závazek firmy KT CZ nabídka k přihlášení se 
k výběrovému řízení k odkoupení TKR po skončení dvouletého nájmu za min. 
15.000.000 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
D. Holman – navrhuje svoje připomínky k veřejné soutěži: 
str. 1 - vyhlašuje veřejnou soutěž – uvést (dále i soutěž) 
 
č. III 
bod 7 – navrhovatel je povinen pro vyhlašovatele po celou dobu existence televizního kabelového 
rozvodu zdarma zajistit funkčnost venkovního rozhlasu města Kuřimi v rozsahu provozované kabelové 
sítě. 
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bod 8 – podklady pro zpracování nabídky jsou k dispozici k nahlédnutí v místě sídla vyhlašovatele ….. 
po celou dobu od zveřejnění soutěže. Kompletní podmínky soutěže jsou rovněž po celou dobu běhu 
soutěže k dispozici na internetových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz (úřední deska). 
bod 9 
- technické údaje o TKR ke dni zveřejnění soutěže 
e) – rozsah veřejných IP adres zůstává ve vlastnictví Kabelové společnosti CZ 
I. Poledňák – to jsou adresy, které si nechá vlastník – jedná se o oznámení podmínek. 
D. Sukalovský – je to velmi důležitá věc – přeformuluje se. 
 
čl. IV 
bod 2 – doplnit – v případě zmaření ze strany vítěze kauce v celé výši propadá ve prospěch 
vyhlašovatele. 
I. Poledňák – Jihomoravský kraj má po zkušenostech zpracovanou metodiku kaucí a podepisují 
smlouvy. Navrhuje půjčit si vzor od nich. 
P. Kavka – sporem by mohlo být, kdo je mařitelem. Ale vyhradíme si právo o spoustě věcí jednat. 
I. Poledňák – žádá stanovit podmínky a ošetřit situaci, kdy podá nabídku a poté se rozhodne do toho 
nejít. 
bod 4 – není na její majetek vedena exekuce, což doloží čestným prohlášením. 
bod 5 – provozuje shodnou či obdobnou činnost s provozováním TKR nejméně po dobu 5 let přede 
dnem vyhlášení této soutěže na úřední desce MěÚ Kuřim a doloží tuto skutečnost nejméně jednou 
referencí. 
P. Kavka – je to z důvodu, aby se nepřihlásil někdo, kdo si den předtím založil společnost. 
I. Poledňák – na tuto podmínku by nepřistupoval. 
D. Sukalovský – pokud si někdo přeje, tato podmínky může být vyřazena a budeme o ní hlasovat. 
 
čl. V 
bod 1 – lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 7. 2014 v 17 hod. 
 
čl. VI 
bod 1 – jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídková cena. 
D. Holman - je organizátor soutěže, sám vyhlašovatel. Hodláme si někoho najmout. 
J. Brabec – pokud si někoho najmeme jako organizátora, potom se nesmí zúčastnit soutěže. 
bod 3 - cena musí být uvedena takto: 

a) cena bez DPH 
b) výše DPH 

 
čl. VII 
bod 1 – otevírání obálek se uskuteční do 7 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek 
se mohou zúčastnit zástupci navrhovatele. 
bod 2 – vyhlašovatel je povinen vyrozumět všechny o výsledcích soutěže a to doporučeným dopisem 
nebo do datové schránky. 
 
čl. VIII 
bod 2 – tato veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je veřejnou soutěží dle platných předpisů. 
Podáním nabídky vyjadřuje navrhovatel svou akceptaci podmínek této soutěže. 
bod 3 – vyhlašovatel nepřizná náhradu nákladů spojených s účasti v soutěži a nebude navrhovatelům 
po vyhlášení vítěze soutěže vracet předložené nabídky. 
bod 5 – znění textu oznámení veřejné soutěže bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Kuřimi 
dne ….. pod č. …. / 2014. 
 
D. Holman – žádá slovo výherce nahradit slovem vítěz. 
 
 
Starosta vyhlásil v 21,29 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

http://www.kurim.cz/
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Z. Kříž – ptá se, zda se u rozhlasu nebude specifikovat jeho rozsah? 
M. Kotek – myslí si, že je znám jeho pasport, mohl by být přiložen. 
D. Sukalovský – navrhuje uvést: „v rozsahu provozované kabelové sítě“. 
J. Brabec – to jistě není problém, bude všude, kde je rozvod kabelové sítě. 
D. Sukalovský – nyní bychom měli schválit vyhlášení veřejné soutěže a vyrovnání se s Kabelovou 
televizí CZ. 
P. Kavka – v komisi by měl mít zastoupení odborník z oblasti telekomunikací. Někdo, kdo posoudí, že 
podniká v oboru. 
D. Sukalovský – kritériem je nabídková cena a odborníci nemusí být členy komise. 
I. Poledňák – chce se zúčastnit hodnocení. 
D. Holman – navrhuje starostu města jako člena hodnotící komise. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
D. Sukalovský – navrhuje jako člena komise p. Jízdného. 
J. Koláček – navrhuje jako člena komise právního poradce p. Jaromíra Škáru. 
O. Štarha – bude členem komise. 
L. Ambrož – navrhuje Vojtu Novotného jako náhradníka. 
I. Poledňák – navrhuje jako náhradníka M. Mackovou. 
J. Koláček – bude jako náhradník komise. 
D. Sukalovský – navrhuje jako člena komise R. Hanáka. 
O. Štarha – navrhuje p. Bartoše jako náhradníka a jako člena komise P. Kavku 
D. Sukalovský – složení členů a náhradníků hodnotící komise bude následující: 
 
Členové komise:   Náhradníci komise: 
I. Poledňák    V. Novotný 
D. Sukalovský    M. Macková 
J. Škára    J. F. Koláček 
R. Jízdný    S. Bartoš 
O. Štarha 
P. Kavka 
R. Hanák 
 
 
 

23/2. Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním 
území města Kuřimi (dále jen „TKR“) 
 
Přijaté usnesení: 1085/2014 - ZM schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou 

zakázku „Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi“ dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 0 
 
Přijaté usnesení: 1086/2014 - ZM schvaluje odkoupení investic dle přílohy od KABELOVÉ 

TELEVIZE CZ s.r.o. za cenu 2.998.000 Kč vč. DPH s podmínkou převedení 
stávajících zákazníků KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. na nového vlastníka „sítě 
televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi“ ke dni 
prodeje. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 2  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 0 
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23/1. Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním 
území města Kuřimi (dále jen „TKR“) 
 
Přijaté usnesení: 1087/2014 - ZM schvaluje vyhlášení VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější nabídku 

na prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi 
za minimální kupní cenu 15.000.000 Kč bez DPH - dle přílohy se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 3  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

35. Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ 
 

Zahájení přípravy výběrového řízení na realizaci investiční akce - Společenské 
a kulturní centrum 
Na tuto akci se nyní zpracovává projekt pro provedení stavby - dokončení do 31. 7. 2014, v srpnu 
proběhne kontrola projektu a rozpočtu. OI připravuje přílohy zadávací dokumentaci - výzvu k podání 
nabídky, návrh smlouvy o dílo, jedná se o významnou veřejnou zakázku. Administraci výběrového 
řízení bude provádět spol. Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. Dále je vypsáno VŘ na TDI a KBOZP, 
odevzdání nabídek 13. 6. 2014, TDI bude kontrolovat projekt vč. rozpočtu a spolupracovat při tvorbě 
zadávací dokumentace. Doba výběrového řízení pokud proběhne bez problémů je min 114 dní, 
a začíná uveřejněním předběžného oznámení, začátkem září by byla uveřejněna výzva k podání 
nabídek. OI dále požádal SFŽP o dotaci na zateplení objektu, žádost byla akceptována (tzn. je 
v pořádku a bude zařazena do hodnocení). Přímé investiční náklady v žádosti o dotaci jsou 
12.000.000 Kč. Vzhledem k tomu že se jedná pravděpodobně o poslední výzvu pro období 2007-
2013, je podmínkou čerpání dotace a ukončení akce do konce roku 2015, o přidělení dotace zatím 
není rozhodnuto. Propočet investičních nákladů dle dokumentace pro stavební povolení nyní vychází: 

- vlastní stavba 95.891.372,- Kč vč. DPH 
- venkovní plochy   9.267.390,- Kč vč. DPH 

 
Předpokládané termíny akce: 
Dokončení projektu pro realizaci stavby     07/2014 
Kontrola projektu       08/2014 
Příprava zadávací dokumentace     06-08/2014 
Schválení zahájení přípravy výběrového řízení   17. 6. 2014 
Předběžné oznámení        07/2014 
Schválení zadávací dokumentace v RM     20. 8. 2014 
Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky ZM   26. 8. 2014 
Zahájení VŘ - zveřejnění zadávací dokumentace   1. 9. 2014 
Dokončení VŘ (83 dnů od 1. 9. 2014)     11/2014 
Předpoklad zahájení stavby      12/2014 
Dokončení stavby (kolaudace)      12/2015 
Dokončení vnějších ploch      05/2016 
 
Nyní schválený rozpočet na rok 2014 ve výši 7 000 000,- Kč zahrnuje: 
projektant-spolupráce při VŘ         72.479,- Kč 
energetický audit          83.490,- Kč 
projektová dokumentace    4.580.673,- Kč 
administrace VŘ        102.850- Kč 
žádost o dotaci           36.300,- Kč 
činnost TDI-kontrola projektu+VŘ 
 
 
Předpoklad rozpočtu na rok 2015 ve výši 96.221.413,- Kč zahrnuje: 
investiční náklady stavba (-10 % VŘ)   86.302.235,- Kč 
(z toho předpoklad dotace 12.000.000,- Kč) 
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investiční náklady vnější plochy (-10% VŘ)  8.340.651,- Kč 
(zvážit realizaci vnějších ploch v 2016) 
TDI + KBOZP (odhad)        600.000,- Kč 
autorský dozor          942.227,- Kč 
administrace dotace          24.200,- Kč 
 
Abychom mohli zahájit 1. 9. 2014 výběrové řízení, žádá OI o projednání, zda ZM souhlasí se 
zahájením přípravy výběrového řízení této akce v rozsahu těchto kroků: 

- příprava zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo 
- uveřejnění předběžného oznámení do Věstníku VZ 
- návrh schválení zadávací dokumentace v RM 20. 8. 2014 
- návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky v ZM 26. 8. 2014 
- v případě schválení odůvodnění veřejné zakázky v ZM pak i zveřejnění zadávací 

dokumentace 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní by se mělo hlasovat o prodloužení jednání zastupitelstva. Dnes se ale určitě 
musí projednat bod č. 24, 35 a 38. 
I. Poledňák – žádá bod č. 35 projednat příště. 
D. Sukalovský – zastupitelstvo toto nemusí schvalovat, ale domluvili se s referentkou odboru 
investičního J. Honců, že podá informaci. Musí se podat do databáze, že tuto akci chystáme. 
D. Holman – pokud neschválíme dotace, žádali jsme zbytečně. 
J. Honců – předkládá harmonogram akce, ve kterém jsou navrženy termíny od výběrového řízení až 
po realizaci stavby a je sestavený s ohledem na podanou žádost o dotace, kde podmínkou 
poskytovatele je dokončení a financování akce do konce roku 2015. Nyní žádá pouze o schválení 
provést přípravu výběrového řízení. Výběrové řízení jsme oprávněni zahájit až po schválení 
odůvodnění veřejné zakázky, které dle harmonogramu vychází na 26. 8. 2014 tj. termín příštího 
zastupitelstva. Pokud nyní schválíte zahájení přípravy výběrového řízení, získáme tak měsíc na 
uveřejnění předběžného oznámení, kde bude informace, že město má záměr realizovat stavbu. 
Žádost o dotaci na zateplení byla akceptována - znamená to, že bude zařazena do hodnocení. Pokud 
získáme dotaci, potom je to poslední výzva pro období 2007-2013 a podmínkou je ukončení akce do 
konce r. 2015. Pokud dotaci dostaneme, tak při pozdější přípravě výběrového řízení termíny 
nestihneme, vlastní zadávací řízení významné veřejné zakázky trvá minimálně 114 dnů, do této doby 
je započítán 1 měsíc pro předběžné oznámení. Schválení odůvodnění veřejné zakázky by dala do 
zastupitelstva dne 26. 8. 2014 – jedná se o schválení základních a dílčích kritérií, obchodních 
podmínek atd. Teprve až po schválení odůvodnění jsme oprávněni výběrové řízení zahájit. 
D. Sukalovský – to co dnes potřebujeme schválit je pouze to, že souhlasíme s uveřejněním 
předběžného oznámení zadávacího řízení. Neschvalujeme financování. 
J. Honců – ano, je to tak. 
A. Varmužka – otázky kolem DPH jsou pořád otevřené, konzultace probíhají. 
I. Poledňák – navrhované usnesení má být do fáze projednání návrhu odůvodnění veřejné zakázky. 
Je tu rozpor s materiálem 29A – bod 12. 
J. Honců – tento materiál tvořila dříve. Pokud se neschválí alespoň uveřejnění předběžného 
oznámení, potom nestihneme akci dokončit. 
D. Holman – pokud toto dnes neprovedeme, potom se termín nedá stihnout. 
D. Sukalovský – žádá o formulaci usnesení. 
P. Němec – musí tam být uvedena informace o ceně? 
J. Honců – ano, cena tam musí být uvedena. 
J. Brabec – myslí si, že do 26. 8. musíme připravit investiční akci do návrhu fáze projednávání včetně 
financování. 
J. Honců – předběžným oznámením informujeme širší okruh uchazečů. 
I. Poledňák – máme 2 harmonogramy, který tedy platí? 
D. Sukalovský – v srpnu bude zastupitelstvo rozhodovat financování. Dnes jenom formální akt, který 
nás k ničemu nezavazuje. 
V. Zejda – stane se něco, když toto odložíme? 
D. Holman – harmonogram schválila rada města, jedná se o pracovní verzi. Minulé zastupitelstvo 
mělo schvalovat financování a neschválilo. Chtěl, aby nyní zastupitelstvo rozhodlo financování, zase 
se tak nestalo. Ale pokud máme nyní jednat o ceně, potom do dalšího jednání zastupitelstva budeme 
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mít jistotu o DPH a výsledcích soutěže a nabídkových cenách. Navrhl jiný způsob oprav, neprošlo to. 
Dále navrhuje schválení tohoto kroku a akce se nestane. Nebo se začne, ale nedokončí a budeme 
dotaci vracet. 
D. Sukalovský – navrhuje někdo přeformulování harmonogramu a usnesení? Zastupitelstvo dne 26. 8. 
2014 schválí financování, až potom může schvalovat RM. 
I. Poledňák – uvést do harmonogramu k 26. 8. schválení rozpočtu a financování. 
D. Sukalovský – navrhuje přehodit řádek schválení zadávací dokumentace v radě města až za 
schválení odůvodnění významné veřejné zakázky zastupitelstva. 
A. Varmužka – nechápe, co budeme řešit rozpočtem. Pro letošní rok máme 7 mil. Kč. 
J. Honců – pokud bude výběrové řízení 1. 9. 2014, potom musí být kryto rozpočtem. 
I. Poledňák – jedná se o rozpočet akce. Žádá spíše uvádět termín financování a ne rozpočet. Chce 
poradit a znát systém financování. 
A. Varmužka – úvěr musí schvalovat zastupitelstvo. 
D. Sukalovský – akce nebude rozjetá. Dne 24. 8. 2014 se bude schvalovat balík akcí. 
J. Brabec – doplnit řádek schválení odůvodnění + schválení akce a financování a odůvodnění. 
I. Poledňák – co uvedeme v předběžném oznámení? 
D. Sukalovský – musíme uvést aktuálně známou cenu k dnešnímu dni, tzn. 85 mil. Kč. 
V. Zejda – s tím, že se jedná o propočet. 
P. Němec – žádá výběrové řízení nahradit jiným slovem. 
P. Kavka – spíše nazvat zadávacím řízením. 
O. Štarha – je uvedeno, že se jedná o propočet investiční akce. 
I. Poledňák – navrhuje změnu usnesení - uveřejnění předběžného oznámení zadávacího řízení na 
realizaci investiční akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“. 
P. Kavka – souhlasí s uveřejněním formou předběžného oznámení. 
 
Přijaté usnesení: 1088/2014 - ZM souhlasí s uveřejněním předběžného oznámení zadávacího 

řízení na realizaci investiční akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 2  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zahájením přípravy výběrového řízení na realizaci investiční akce 

„Společenské a kulturní centrum Kuřim“ v rozsahu dle zápisu do fáze projednání 
návrhu odůvodnění veřejné zakázky. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

24. Jihomoravský kraj – prodej pozemku pod budovou č.p. 1084 ul. 
Jungmannova, Kuřim 
 
V souvislosti s potřebou města Kuřim vybudovat další třídy pro ZŠ Jungmannova, projednalo město 
s Jihomoravským krajem, dále jen „JMK“, možnost směny nemovitých věcí v k. ú. a obci Kuřimi takto: 
 
Nemovité věci ve vlastnictví JMK: 

- budova č. p. 1227 na pozemku parc. č. 2785/2 (bývalý objekt „Staré školy“) 
- pozemek parc. č. 2785/2 o výměře 1804 m

2
 

- budova č. e. 1339 (garáž) na pozemku parc. č. 2785/3 
- pozemek parc. č. 2785/3 o výměře 18 m

2
 

 
Nemovité věci ve vlastnictví města Kuřim: 

- pozemek parc. č.1452/2 o výměře 290 m
2 

(jde o budovou zastavěný pozemek, který je ve 
vlastnictví JMK a využívá jej příspěvková organizace zřízená JMK - Dům dětí a mládeže 
Kuřim) viz příloha A. 

 
Jelikož město Kuřim nemá další vhodné nemovité věci, které by nabídlo JMK ke směně, byl 
dohodnutý prodej a koupě výše uvedených nemovitých věcí dle znaleckých posudků. 
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Znalecký posudek vyčíslil majetek JMK ve výši 5.100.000 Kč a majetek města Kuřim ve výši 510.000 
Kč (rozdíl činí 4.590.000 Kč). 
Do znaleckých posudků lze nahlédnout na OMP. 
 
OMP doporučuje ZM schválit záměr na prodej pozemku parc. č. 1452/2 v k. ú. za cenu ve výši 
510.000 Kč. 
Stejně tak projedná záměr na prodej nemovitých věcí i JMK. Po zveřejnění záměrů bude následně 
projednán prodej a koupě výše uvedeného majetku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 1089/2014 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim 

Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 510.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

27. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Dne 9. června 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi, který posuzoval podané 
žádosti o dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014. 
Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 49.000 Kč (vizte tabulka B). 
K tomuto dni měl výbor k dispozici celkem 69.000 Kč. 
 
Přílohy: A - zápis 

B - přehled - tabulka žadatelů 
 
Přijaté usnesení: 1090/2014 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 
v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

26. Zápis z jednání výboru sportovního 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 3. 6. 2014. 
 
Z jednání 
Přijaté usnesení: 9/2014 - VS doporučuje ZM schválit uzavření Smluv o poskytnutí dotace 

z Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi ve 2. výzvě na 
rok 2014 dle tabulky v zápisu v celkové částce 106.641 Kč. 

Hlasováno: pro 8 zdržel 1 
 
Přijaté usnesení: 10/2014 - VS doporučuje ZM zbývající částku do výše 13.359 Kč použít na 

organizaci školení zaměřené na změny zákonů a převodů neziskových organizací 
na „Spolky“.  

Hlasováno: pro 9 
 
Návrh usnesení: VS doporučuje ZM požadavek na trvalý roční příspěvek pro TJ Sokol Kuřim ve výši 
dle žádosti. 
Hlasováno: pro 2, proti 6, zdržel 1 
Usnesení nebylo přijato. 
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Závěrem přítomní členové doporučují ZM, aby do výhledu investičních akcí města 2014-2018 byla 
zahrnuta výstavba sportovní haly včetně financování. 
Hlasováno: pro 5 (pozor: výbor nebyl usnášeníschopný, přítomno 5, potřeba 6 členů) 
Přílohy: A - Zápis VS 14-03 dne 3. 6. 2014 
 
Přijaté usnesení: 1091/2014 - ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotace z Programu 

finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi ve 2. výzvě na rok 2014 dle 
tabulky v zápisu v celkové částce 106.641 Kč a zbývající částku do výše 13.359 Kč 
použít na organizaci školení zaměřené na změny zákonů a převodů neziskových 
organizací na „Spolky“. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

27/1. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Dne 9. června 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi a na svém jednání projednal 
vyhlášení kulturních cen města Kuřimi "KuKuČ 2014". 
Nominační kolo se uzavírá ke dni 5. září 2014. V něm mohou všichni občané Kuřimi i právnické osoby 
se sídlem v Kuřimi nominovat kandidáty na tyto ceny. 
Finále - kulturní výbor z nominovaných vybere vítěze a předloží je jako návrh starostovi na ocenění. 
Starosta může odmítnout některému navrženému cenu udělit, ale nemůže udělit cenu nikomu, koho 
výbor nedoporučil. 
Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřimských kulturních činů, které letos 
proběhne v sobotu 27. 9. 2014 na kulturním domě. 
 
Přílohy: A - vyhlášení KuKuČ 2014 
 
Přijaté usnesení: 1092/2014 - ZM pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2014“. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

34. Žádost o příspěvek – Orel jednota Kuřim 
 
Dne 13. 6. 2014 podala jednota Orel Kuřim žádost o příspěvek ve výši 40.000 Kč na opravu 
víceúčelového hřiště umístěného v areálu farnosti Kuřim. 
Hřiště je využíváno od roku 2004 pro tréninkovou činnost oddílů jednoty, dále ho využívá 
Římskokatolická farnost Kuřim a někdy je také využíváno komerčně. 
V příloze je přiložena žádost včetně cenové nabídky na požadované práce. 
 
Přílohy: A - žádost Orel 

B - položkový rozpočet 
 
Diskuse: 
M. Macková – oznámila možný střet zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 40.000 

Kč na opravu víceúčelového hřiště v ul. Křížkovského 55, organizaci Orel jednota 
Kuřim, Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČ 65268229. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 0 
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38. Rozpočtové opatření č. 5 
 
V příloze jsou ZM předkládány návrhy na rozpočtová opatření. 
 
Přílohy: B - plavenky 

C - třídy ZŠJ 
D - hřiště sv. Jan 
E - hřiště Jungmannova 
F - revitalizace VO 
G - studie a projekty 
H - veřejné osvětlení k ZŠ Kom. 
I - výpravní budova ČD 
J - zateplení ZŠJ 
L - oprava sv. Florian 
K - oprava sv. Jan 
A - rozpočtová opatření 5 

 
Diskuse: 
A. Varmužka – do rozpočtového opatření bude doplněn příspěvek TJ Sokol Kuřim ve výši 98.000 Kč 
a příspěvek pro Orel jednota Kuřim ve výši 40.000 Kč. 
D. Holman – bod č. 13 rozpočtového opatření – osvětlení bylo podmíněno dotací. Dotace nebude 
a akce se navyšuje na 700 tisíc Kč. Tato akce by se k dotacím dobrat mohla a mohlo by se počkat. 
Tuto položku nepodpoří. 
D. Sukalovský – je to v investičních nákladech, osvětlení bude LED, což je kvalitnější a návratnost je 2 
roky. 
S. Bartoš – Povodí Moravy dalo k této akci takové podmínky, že se musela změnit trasa. 
D. Holman – akci plavenky také nepodpoří. S osvětlením ale souhlasí. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o ponechání bodu č. 16 v rozpočtovém opatření: 
Hlasováno: 
Pro: 15  Proti: 2  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
Přijaté usnesení: 1094/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2014 dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
D. Sukalovský – nejbližší možný termín konání zastupitelstva města může být ve středu 25. 6. 2014. 
Tímto se z jednání omlouvá, bude na plánované dovolené. 
 
Další zasedání ZM se uskuteční ve středu 25. 3. 2014 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim. 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přednesl schválená usnesení. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23 hod. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 

Ověřovatelé zápisu: 

 
Zdeněk Kříž          Jiří Brabec 
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V Kuřimi dne 17. 6. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Volba návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 6. 2014 
  4A - plnění usnesení ZM 
5 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
  5A - pozemky manž. Maláškových 
  5B - pozemek města p. č. 2904_38 
  5C - návrh směnné a kupní smlouvy - manž. Maláškovi 
5/1 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
6 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
  6A - pozemky manž. Jakešových 
  6B - pozemek města p. č. 2904_37 
  6C - návrh směnné a kupní smlouvy - manž. Jakešovi 
6/1 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
7 Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním dotace 

v letech 1997 - 2000 
  7A - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
8 Manželé Zoufalí – žádost o odprodej pozemku 
  8A - žádost 
  8B - situace 
  8C - foto 
9 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
  9A - žádost 
  9B - geometrický plán 
  9C - smlouva 
10 Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Restaurování sochy sv. Jana" 
  10A - smlouva o poskytnutí dotace 
11 Žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim 
  11A - Žádost doplněná z 12. 5. 2014 
  11B - Žádost z 15. 4. 2014 
  11C - Výřez z platného ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením lokality 
12 Finanční podpora TJ SOKOL, Kuřim 
  12A - žádost 
13 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
  13A - rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q 
  13B - úvěry města 
14 Závěrečný účet 
  14A - město Kuřim - informace 2014 
15 Účetní závěrka 2013 
  15A - FIN2013 
  15B - Hlavní kniha 2013 
  15C - Přehled o peněžních tocích 2013 
  15D - příloha 2013 
  15E - rozvaha 2013 
  15F - výsledovka 2013 
  15G - změny vlastního kapitálu 2013 
  15H - zpráva o přezkumu 2013 Kuřim 
  15I - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
  15J - zápis o výsledku inventarizace 2013 
15/1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
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  15/1A - zpráva o přezkumu 2013 Kuřim 
16 Dar MŠ Česká 
  16A - darovací smlouva MŠ Česká 
17 Memorandum o vzájemné spolupráci 
  17A - dopis 
  17B - memorandum 
18 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ke ZL PO 
  18A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 MŠZ 
  18B - Majetek  MŠZ k 31. 12. 13 
19 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠJ 
  19A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 ZŠJ, bez hřiště 
  19B - Stav na účtech po inventuře ZŠJ, s hřištěm od 17. 6. 14 
  19C - Majetek ZŠJ k 17. 6. 14 
20 Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠT 
  20A - Stav na účtech po inventuře k 31. 12. 2013 ZŠT 
  20B - Majetek ZŠT k 31. 12. 13 
21 Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 
22 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 
  22A - žádost Orgapolu 
  22B - situace Orgapolu 
  22C - žádost TECNOTRADU 
  22D - situace TECNOTRADU 
22/1 Orgapol, akciová společnost, TECNOTRADE s.r.o. – žádost o odprodej pozemku 
23 Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále 

jen „TKR“) 
  23A - oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 
23/1 Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi (dále 

jen „TKR“) 
24 Jihomoravský kraj – prodej pozemku pod budovou č. p. 1084 ul. Jungmannova, Kuřim 
  24A - situace 
26 Zápis z jednání výboru sportovního 
  26A - Zápis VS 14-03 dne 3. 6. 2014 
27 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
  27A - zápis 
  27B - přehled - tabulka žadatelů 
27/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
  27/1A - vyhlášení KuKuČ 2014 
32 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2991/2, k. ú. Kuřim 
  32A - smlouva VB - retenční nádrž 
  32B - geometrický plán 
33 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim, komunikace do 

Záhoří 
  33A - smlouva VB - komunikace 
  33B - geometrický plán - komunikace 
34 Žádost o příspěvek – Orel jednota Kuřim 
  34A - žádost Orel 
  34B - položkový rozpočet 
35 Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ 
36 Kupní smlouva - „Centrum obchodu a služeb“ - Kuřim  
  36A - kupní smlouva - stavebni objekty (mimo SO 51) 
  36B - situace 3a 
  36C - situace 3b 
  36D - situace 3c 
37 Kupní smlouva - SO 51 - dešťové kanalizace 
  37A - kupní smlouva dešťová kanalizace 
  37B - část textace ze SoD - reklamace 
  37C - situace 
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38 Rozpočtové opatření č. 5 
  38A - rozpočtová opatření 5 

38B - plavenky 
  38C - třídy ZŠJ 
  38D - hřiště sv. Jan 
  38E - hřiště Jungmannova 
  38F - revitalizace VO 
  38G - studie a projekty 
  38H - veřejné osvětlení k ZŠ Kom. 
  38I - výpravní budova ČD 
  38J - zateplení ZŠJ 
  38L - oprava sv. Florian 
  38K - oprava sv. Jan 
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4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1060/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva 
Peřinu a Mgr. Michaelu Kalinovou. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1061/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 
Zdeňka Kříže a Jiřího Brabce. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 
40. změna programu 
Číslo usnesení: orientační hlasování o předřazení bodů 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1062/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 6. 2014 
Číslo usnesení: 1063/2014 - Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

9. 6. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

9. Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
Číslo usnesení: 1064/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva věcného 
ve prospěch Města Kuřimi, u části pozemku parc. č. 2988/1 geometrickým plánem č . 3120-1603/2014 
nově označené jako parcely č. 2988/8 o vým. 11 m

2
 a parc. č. 2988/9 o vým. 6 m

2
, vše k. ú. Kuřim dle 

přílohy C. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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32. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2991/2, k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 1065/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívající 
v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby retenční nádrže postavené na části pozemku p. č. 
2991/2 k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3157-1677/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 
10 - Vršovice, IČ 27625761. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

33. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim, 
komunikace do Záhoří 
Číslo usnesení: 1066/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívající 
v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby komunikace postavené na pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim v rozsahu dle GP č. 3139-1621/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100,- 
Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - 
Vršovice, IČ 27625761. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

36. Kupní smlouva - „Centrum obchodu a služeb“ - Kuřim  
Číslo usnesení: 1067/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je nabytí SO 73 - Veřejné osvětlení, SO 75 - Veřejné osvětlení - přeložka, vnitřní část 
kruhového objezdu, ostrůvky na místní komunikaci, autobusová zastávka, silnice k Wellness Kuřim, 
silnice do Záhoří a chodníky a dopravní značení, k. ú. Kuřim, ve vlastnictví společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví 
města Kuřimi, za cenu 1.000,- Kč včetně DPH. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 
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Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

41. ukončení rozpravy k bodu 37 
Návrh usnesení: schvaluje ukončení rozpravy k bodu 37. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEHLASOVAL Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman NEHLASOVAL 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEHLASOVAL 

Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL
A 

Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 6 
 

37. Kupní smlouva - SO 51 - dešťové kanalizace 
Návrh usnesení: schvaluje nabytí stavby dešťové kanalizace včetně retenční nádrže (SO 51) 
v celkové délce 376 m, od společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., IČ 26893223, se sídlem 
Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 2.100.000 Kč včetně DPH. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová ZDRŽELA SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 7, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 8, NEHLASOVALO: 0 
 

5. Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1068/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/101 
o výměře 1.507 m

2
, (spoluvlastníci manž. Maláškovi, trvale bytem Kuřim) za pozemek parc. č. 2904/38 

o výměře 1.159 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch 

manželů Maláškových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 
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Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

5/1 Manž. Maláškovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1069/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/25 o výměře 46 m

2
 a parc. č. 2903/13 o výměře 31 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 

výši 770,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od manž. Miroslava a Aleny Maláškových, bytem Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

6. Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1070/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/100 
o výměře 1.234 m

2
 (spoluvlastníci manž. Jakešovi, trvale bytem Kuřim) za pozemek parc. č. 2904/37 o 

výměře 1.206 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch 

manželů Jakešových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

6/1 Manž. Jakešovi x město Kuřim - směna a koupě pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1071/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/26 o výměře 32 m

2
 a parc. č. 2903/14 o výměře 7 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 

390,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od manž. Josefa a Evy Jakešových, bytem Kuřim. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

7 Změna vázací doby u obecních nájemních bytů postavených s přispěním 
dotace v letech 1997 - 2000 
Číslo usnesení: 1072/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytu v obci, a to na stavbu 
„8 b. j. půdní vestavbou na domech č. p. 898, 899, 900, 901 v Kuřimi v ul. Na Královkách“, s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, kterým se zkracuje vázací doba plnění podmínek 
programu na 10 let. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 2 
 

8. Manželé Zoufalí – žádost o odprodej pozemku 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2473 v k. ú. Kuřim Ing. Bohumile 
Zoufalé Batelkové a Ing. Liboru Zoufalému, oba trvale bytem Kuřim, za cenu dle znaleckého posudku 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitosti.  

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA ZDRŽEL SE 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 0, PROTI: 10, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 2 
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10. Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Restaurování sochy sv. Jana" 
Číslo usnesení: 1073/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ mezi 
městem Kuřim a Jihomoravským krajem ve výši 45.000 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

11. Žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim pro změnu funkčního využití pozemku 

p. č. 3504, k. ú. Kuřim dle žádosti. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 0, PROTI: 16, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

12. Finanční podpora TJ SOKOL, Kuřim 
Číslo usnesení: 1074/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na opravu 
kanalizačních přípojek ve výši 98.000 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 
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42. předřazení bodu 22 a 22/1 
Číslo usnesení: orientační hlasování o předřazení bodů 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 
 

13. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014 
Číslo usnesení: 1075/2014 - Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 

k 31. 3. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 11.303.929,22 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

14. Závěrečný účet 
Číslo usnesení: 1076/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet hospodaření města 

Kuřimi k 31. 12. 2013 s výrokem bez výhrad. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

15. Účetní závěrka 2013 
Číslo usnesení: 1077/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 

31. 12. 2013, dle příloh. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

15/1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Číslo usnesení: 1078/2014 - Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření“ města Kuřimi za rok 2013. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

16. Dar MŠ Česká 
Číslo usnesení: 1079/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na 
poskytnutí daru ve výši 60.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

17. Memorandum o vzájemné spolupráci 
Číslo usnesení: 1080/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení k memorandu o vzájemné 

spolupráci s městy Brnem, Šlapanicemi, Rosicemi, Židlochovicemi a Slavkovem u Brna, dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 
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Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 
 

18. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ke ZL PO 
Číslo usnesení: 1081/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

19. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠJ 
Číslo usnesení: 1082/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

20. Aktualizace příloh č. 1 a 2 ZL ZŠT 
Číslo usnesení: 1083/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 
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RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

21. Protinávrh - Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 
Návrh usnesení: stanovuje 21 členů zastupitelstva na volební období 2014 - 2018. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 6, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 6, NEHLASOVALO: 0 
 

21. Schválení počtu členů zastupitelstva 2014-2018 
Číslo usnesení: 1084/2014 - Zastupitelstvo města stanovuje 17 členů zastupitelstva na volební 

období 2014 - 2018. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

23/2 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi (dále jen „TKR“) 
Číslo usnesení: 1085/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise 
pro veřejnou zakázku „Prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi“ dle zápisu: 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 
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Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 
 

23. Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi (dále jen „TKR“) 
Číslo usnesení: 1086/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení investic dle přílohy od 
KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. za cenu 2.998.000 Kč vč. DPH s podmínkou převedení stávajících 
zákazníků KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. na nového vlastníka „sítě televizního a kabelového 
rozvodu v katastrálním území města Kuřimi“ ke dni prodeje. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

23/1 Prodej sítě televizního kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi (dále jen „TKR“) 
Číslo usnesení: 1087/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o 
nejvhodnější nabídku na prodej sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města 
Kuřimi za minimální kupní cenu 15.000.000 Kč bez DPH - dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA ZDRŽEL SE 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

35. Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ 
Číslo usnesení: 1088/2014 - Zastupitelstvo města souhlasí s uveřejněním předběžného oznámení 

zadávacího řízení na realizaci investiční akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 
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Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

24. Jihomoravský kraj – prodej pozemku pod budovou č.p. 1084 ul. 
Jungmannova, Kuřim 
Číslo usnesení: 1089/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 
1452/2 v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 510.000 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

27. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1090/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 
v bodech a částkách podle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

26. Zápis z jednání výboru sportovního 
Číslo usnesení: 1091/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotace 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi ve 2. výzvě na rok 2014 dle tabulky 
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v zápisu v celkové částce 106.641 Kč a zbývající částku do výše 13.359 Kč použít na organizaci 
školení zaměřené na změny zákonů a převodů neziskových organizací na „Spolky“. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

27/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1092/2014 - Zastupitelstvo města pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM 
Kuřimi vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2014“. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

34. Žádost o příspěvek – Orel jednota Kuřim 
Číslo usnesení: 1093/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí 
dotace ve výši 40.000 Kč na opravu víceúčelového hřiště v ul. Křížkovského 55, organizaci Orel 
jednota Kuřim, Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČ 65268229. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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38. Protinávrh - Rozpočtové opatření č. 5 
Číslo usnesení: ponechání bodu č. 16 v RO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
PRO: 15, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

38. Rozpočtové opatření č. 5 
Číslo usnesení: 1094/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2014 dle přílohy se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 


